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Vikbart och körbart i flera lägen Robust utförande med gasfjädrar Kan kompletteras med långgodsstöd

SMART VIKBART FLAKLOCK I ALUMINIUMEtt snyggt smart vikbart och robust flaklock 
i aluminium för friluftsliv, entreprenad, schakt, 
jordbruk eller skogsnäring.

Mercedes X-Class DH 2018-

ALMECOLOCKET MERCEDES X-CLASS
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Ett snyggt smart vikbart och robust flaklock i aluminium 
För friluftsliv, entreprenad, schakt, jordbruk eller skogsnäring
Almecolocket är ett flaklock av aluminium som eftermonteras på din Mercedes X-Class pickup.  
Det fungerar som en kombination av flak, lock och arbetsplattform som har flera lägen och användnings-
områden. Almecolocket har gasfjädrar och är vikbart. Bilen kan köras med flaklocket i flera olika lägen. 

• Material: aluminium.
• Lack: styrktålig pulverlack.
• Färg: silvergrått, antracitgrått eller svart.
• Vikt: 40-50 kg beroende på modell.
• Maxlast på locket: 150 kg.
• 4 yttre lastsurrningsöglor.
• Lås. Kraftig låsanordning i handtaget.
• I stängt läge låses de uppfällda lämmarna.
• Centrallås som tillval. Extra bra stöldskydd.
• Klassas som lock – lastplan.
• Karosserikod ändras ej.
• Flaklocket demonteras enkelt.

Tillbehör till Almecolocket

Magnetfotlampa LED med spiralkabel. Framdragning av 
el tillkommer om 12 V uttag på flaket ej finns. 

Kantskyddet skyddar mot plåt och 
lackskador samt underlättar lastning, 
även från sidorna. Kantskyddet höjer 
andrahandsvärdet på din pickup och 
är en långsiktig investering. Handtill- 
verkas av Almeco i blankglödgad 
rostfri plåt. Hög kvalitet, modellan-
passning och lyster.

Långgodsstödet. Almecolocket har rostfria fästen för 
stödet  både på främre och bakre delen av locket. 
Stödet flyttas lätt och lockets bakre del kan öppnas när 
stödet är i främre läget. Stödet tillverkas av aluminium 
kan förvaras i en hållare under locket.

Centrallås i Almecolocket är ett 
unikt tillval jämfört med andra flak-
lock. Centrallåset kopplas samman 
med bilens C-låssystem på de 
flesta modeller och höjer kraftigt 
säkerheten och stöldskyddet på 
din bil. Du kan förvara verktyg och 
gods på flaket och känna dig trygg.

Thule WingBar lasthållarrör  
underlättar vid lastning uppe på 
Almecolocket med utmärkta surr-
ningsmöjligheter. Thules genialiska 
T-spårfäste i WingBar gör också att 
alla Thules cykelhållare och skidhål-
lare för tak- eller lasthållarrör snabbt 
kan monteras på räcket.
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Ett snyggt smart vikbart och robust flaklock 
i aluminium för friluftsliv, entreprenad, schakt, 
jordbruk eller skogsnäring.

Almecolocket Antracitgrått

Almecolocket Svart

Almecolocket Silvergrått
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“Perfekt för
hantverkaren”

“Tät 2 cm från 
botten. Lätt  

att skölja av.”

“Bra för  
jägaren också”

Monteras på flaket av din pickup eller i bagage- 
utrymmet på servicebilen. Löper på hjul och 
underlättar åtkomst till din last och dina verktyg. 
Den har tre fasta lägen – inskjuten, halvt utdragen 
och helt utdragen. Släden lösgörs till fritt rullande 
genom en lägesknapp under bakkanten. 
Lastsläden finns i två längder: kort version för 
pickup med dubbelhytt och lång version för 
pickup med 1½-hytt. 

Maxlast: 200/500 kg utbredd last i utdraget 
läge. I inskjutet läge bilens maxlast.

Utdrag: 2/3 av slädens längd är utdragbar.

Släden kan kombineras med Almecolocket.

LASTSLÄDEN
• Löper på rullar
• Tre fasta lägen
• Lätt att lasta
• Sparar din rygg
• Oöm
• Praktiskt
• Hjulhusfack

Lägesknapp

Helt utdragen  — Halvt utdragen — Helt inskjuten

Hjulhusfack


