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SMART VIKBART FLAKLOCK I ALUMINIUM

Robust utförande med gasfjädrar Kan kombineras med rostfritt kantskydd Kan kompletteras med långgodsstöd

Toyota Hilux DH & 1½
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Söker du ett smart vikbart och robust flaklock i aluminium? 
Jobbar du med entreprenad, schakt, jordbruk eller skogsnäring?
Almecolocket är ett flaklock av aluminium som du eftermonterar på din pickupbil. Det fungerar som en 
kombination av flak, lock och arbetsplattform som har flera lägen och användningsområden. Flaklocket 
har gasfjädrar och är vikbart. Bilen kan köras med flaklocket i flera olika lägen. 

•	 Finns till både DH och 1 1/2-hytt.
•	 Material: aluminium.
•	 Lack: styrktålig pulverlack.
•	 Färg: silver, antracitgrått eller svart.
•	 Vikt: 40-50 kg beroende på modell.
•	 Maxlast på locket: 150 kg.
•	 4 yttre lastsurrningsöglor.
•	 Lås. Kraftig låsanordning i handtaget.
•	 Centrallås som tillval.
•	 Klassificering: klassas som lock – lastplan.
•	 Karosserikod ändras ej.
•	 Flaklocket demonteras enkelt.

Tillbehör till Almecolocket
Långgodsstödet. Almecolocket har rost-
fria 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.

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, modellanpassning och lyster.

Mer  information, pris och filmer med Almecolocket hittar du på www.almeco.se

Centrallås i locket går att kopplas samman med 
bilens C-låssystem på de flesta modeller. 

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

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

För VW finns lastsläden i två varianter: en enkel 
släde utan hjulhusfack och en med hjulhusfacken 
monterade i karossen.

Maxlast: 200 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

ALMECO

Almeco har ett gediget kunnande i att utrusta 
lätta transportbilar med kranar: framförallt 4WD 
pickup-bilar. Vi monterar kran på din pickup och 
anpassar bilen efter dina önskemål.

Vi har jobbat med HIAB:s småkranar i  
många år men har även sedan 2010 inlett 
ett samarbete med italiensk FASSI som till- 
verkar kranar med hög kvalitet. Alla kranar 
vi monterar uppfyller självklart det nya kran- 
direktivet. FASSI har ett stort sortiment av kran-
modeller. Micro-serien som småkranarna heter 
finns från M10 upp till M30.

Du kan även utrusta din kram med fjärrstyrning. 
– en mycket populär lösning bland våra kunder.

KRANAR
FASSI  Micro  15

http://www.almeco.se
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Lastramper · Arbetsbelysning · Specialfordon · Produktutveckling

www.almeco.se · Tel: 018-334055

Passar fl ertalet
pickuper

Gasfj ädrar

MÅNGSIDIGA

Kran på lastbil och pickup

Flakskåp

Lastsläde pickup

Med mycket mera

Smart
Hopvikbart
Låsbart i fl era lägen
Lås i handtaget

Ombyggnad och inredning av 
SPECIALFORDON

ALMECO

Almeco har mångårig erfarenhet av att hjälpa hantverkaren välja en 
vettig och funktionell inredning till sin bil. 

Vi jobbar främst med System Edströms utmärkta inredningssystem. 
System Edström är framtaget med fokusering på flexibilitet, använd-
barhet och säkerhet. 
Varje kassett (låda) är en 
självbärande enhet. Du 
väljer själv vilka enheter 

du vill kombinera ihop till din färdiga inredning.

System Edström är krocktestade och godkända enligt det 
franska oberoende testinstitutet Valutec enligt INRS NS286.

SERVICEINREDNINGAR

Information om System Edström finner du på www.almeco.se och www.systemedstrom.com

Flygplatsunderhåll

Trafikledning

Kraftbolagservice

Brandförsvar

http://www.almeco.se
http://www.almeco.se/serviceinredningar.asp
http://www.systemedstrom.com/sv

