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Egenutvecklade svenska produkter och tjänster för pickup och lätta transportfordon · Interiör och exteriör anpassning till ändamålet för bilar som jobbar

 FORD TRANSIT FORD TRANSIT 
CONNECT

FORD TRANSIT 
CUSTOM

Almeco monterar funktionella och an-
passade serviceinredning till samtliga 
Fords transportbilar.

Vi har flera egenutvecklade produkter 
för lastning och arbete på taket somt 
takplattform, flakstöd, steghållare m.m.

Lastsläden går på hjul och ger lätt åtkomst 
till din last och dina verktyg. Den har tre 
fasta lägen och klarar 500 kg i utdraget läge.

ALMECO SVETS & KAROSS AB ÄR CERTIFIERADE  
FORDS QUALIFIED VEHICLE MODIFIER QVM

FORD RANGER 
ALLA MODELLER

Ford Ranger och Ford Transit utrustas av 
Almeco med kran, aluminiumflak, 

flaklådor, serviceinredningar 
m.m.

Almecolocket ett vikbart flaklock 
till alla Ford Rangers modeller 
både Double Cab och Super Cab.

TIPPFLAKSBILAR 
Kommunal verksamhet, fastighetsservice, 
trädgårdstjänst, arborist, ris- och flishantering, 

sand-, jord- och gruskörning.

KRANBILAR

ALMECO LASTSLÄDE

ALMECOLOCKET

EGNA PRODUKTER SERVICEINREDNING

Vikbart, körbart, lastbart 
och underbart smart.

Helt i aluminium.

Lastkapacitet hela 1200 kg.
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Almecolocket är Almecos flaklock av aluminium som du efter-
monterar på din Ford pickupbil. Det fungerar som en kombination 
av flak, lock, last- och arbetsplattform som har flera lägen och an-
vändningsområden. Flaklocket har gasfjädrar och är vikbart. Bilen 
kan köras med flaklocket i flera olika lägen. Tillverkning sker i Sverige.

Material: aluminium.
Lack: styrktålig pulverlack.
Färg: Antracitgrå eller Svart. 
Kan även fås olackerat.
Vikt: 40-50 kg beroende på modell.
Maxlast på locket: 150 kg.
4 yttre lastsurrningsöglor.
Lås. Kraftig låsanordning i handtaget.
Centrallås som tillval. Bra stöldskydd.
Klassificering: klassas som lock – lastplan.
Karosserikod ändras ej.
Flaklocket demonteras enkelt.

TILLBEHÖR TILL ALMECOLOCKET
Långgodsstödet. Almecolocket har rostfria fästen 
för stödet  både på främre och bakre delen av lock-
et. Stödet flyttas lätt och lockets bakre del kan öp-
pnas 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.

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

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

Antracitgrå

Svart

Almeco lo cket  är  v ik bar t A lmeco lo cket  är  v ik bar t 
körbar t  la s tbar t  o ch körbar t  la s tbar t  o ch 
underbar t  smar tunderbar t  smar t
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FORD RANGER WILDTRAK

ALMECOLOCKET FORD WILDTRAK

Robust utförande med gasfjädrar Leveras med rostfritt kantskydd och C-lås Anpassat till Wildtrakens flakrails

ORDINARIE NYCKEL

inkluderar 

Ett snyggt smart vikbart och robust flaklock i 
aluminium för friluftsliv, entreprenad, schakt, 
jordbruk eller skogsnäring.

Kantskyddet för bakluckan ingår alltid i paketet för Ford Wildtrak. 
Handtillverkas av Almeco i blankglödgad rostfri plåt. Hög kvalitet, 
modellanpassning och lyster.

Centrallås är tillval för andra modeller men ingår som standard i 
paketet för Ford Wildtrak.  

PAKET

• kantskydd 
för bakläm

• centrallås

Kompatibla modeller
• Ford Ranger Wildtrak Super Cab 2012-2022
• Ford Ranger Wildtrak Double Cab 2012-2022
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Robust utförande med gasfjädrar Kan kombineras med rostfritt kantskydd Kan kompletteras med långgodsstöd

FORD RANGER 2012- XLT & XL

Ett snyggt smart vikbart och robust flaklock i 
aluminium för friluftsliv, entreprenad, schakt, 
jordbruk eller skogsnäring.

ALMECOLOCK SVART
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Robust utförande med gasfjädrar Anpassat till Limiteds flakbåge Kan kombineras med rostfritt kantskydd

FORD RANGER 2012+ LIMITED

Observera att på Ford Limited är främre 
delen av Almecolocket alltid fixerat till flak 

och båge och kan ej öppnas.

Ett snyggt smart vikbart och robust flaklock i 
aluminium för friluftsliv, entreprenad, schakt, 
jordbruk eller skogsnäring.

ALMECOLOCK SVART
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LASTSLÄDEN

Hjulhusfack fast 
monterade i karossen

• Löper lätt på kullager.
• Tre fasta lägen med lägesknapp.
• Lätt att lasta. Fyra lastöglor.
• Sparar din rygg. Ger god åtkomst.
• Tät 25 mm från botten.
• Dräneringspluggar i hörn bak.
• Hjulhusfack för förvaring (tillval).
• Byggd i lätt och stark aluminium.

Monteras på flaket av din Ford Ranger pickup. 
Lastsläden löper på kullager och underlättar 
åtkomst till din last och dina verktyg. Den har 
tre fasta lägen – inskjuten, halvt utdragen och 
helt utdragen. Lastläden lösgörs till fritt rullande 
genom en lägesknapp under slädens bakkant. 
Om hjulhusfack önskas fastmonteras dessa i 
karossen. I de bakre hörnen sitter dränerings-
pluggar för tömning av vätska. Lastsläden kan 
levereras med en praktisk lättskött gummimatta. 
Lastsläden tillverkas av Almeco. Maxlast: 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.

• Kort version för Ford Ranger Double Cab.
• Lång version för Ford Ranger Super Cab. 

Lastsläden finns i två flaklängder

Dräneringspluggar i bakre 
hörn för tömning av vätska.

• Lastsläde utan hjulhusfack.
• Lastsläde med hjulhusfack fast monterade i  

karossen på båda sidor av släden.

Lastsläden finns i två varianter
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KRANAR
för lätta och medeltunga lastbilar

Det är en kranbilstyp som med fördel kan baseras på 
Ford Ranger då dess lastkapacitet står i en klass för sig. 
Rangern är också en mycket rejäl bil som lämpar sig 
för användning inom denna kategori. Dessa kranar 
utrustas ofta med hydraulisk vinsch.

Lämpliga verksamhetsområden är till exempel gruv-
drift, pumpservice, fastighetsskötsel, reningsverk, 
vatten-avlopp och lantbruk, lastning av styckegods för 
kunder som har verksamheter inom virkeshantering, 
snickeri, takläggning .

Vanligaste förekommande Ford-modellem är Ford 
Ranger RAP Cab (Rear Access Panel, fyra dörrars 
kupéstil med bakdörrar). Kranar kan förstås även 
monteras på andra modeller av Ford Ranger.

Pumpservicebil Ford Ranger med Fasssi M15

FORD TRANSIT CHASSIEBIL MED FLAK OCH LÄTT KRAN

RANGER 4WD MED LÄTT KRAN

Almeco erbjuder kranar med tillvalet 
fjärrstyrning för kranen och vinschen. 
Det har blivit mycket populärt hos 
kunderna och underlättar vid nästan 
all hantering och lastning.

FJÄRRSTYRNING

Denna typ av kranbil används ofta för lastning av styckegods för kunder som 
har verksamheter inom virkeshantering, snickeri, takläggning, renhållning, 
trafikservice och mycket mer.  Ford Transit är en utmärkt bil att utgå ifrån då 
den har relativt låg chassivikt och hög kapacitet för nyttolast.
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FLAKMONTERING
på pickup och lastbil

FORD TRANSIT

Ford Ranger 4WD pickup och Ford Transit av chassimodell kan förses med kvalitetsflak i alu-
minium. Vi rekommenderar och monterar i huvudsak aluminiumflak från Sapa men bygger 
även helt kundanpassade flak till olika yrkesfordon inom en mängd verksamheter.

FORD RANGER

• Alla aluminiumdelar i naturanodiserat utförande.
• Hela lämsidor i flakets längd (upp till 3 meter), eller:
• Delade lämsidor med mellan stolpe på de längre flaken. 
• Lämhöjd 300-400 eller 600 mm. 
• Framstam i rakt utförande eller med bockad båge med 

möjlighet till galler för hyttruta.
• Tillbehör som långgodställning och stöd för nerfälld 

bakläm finnes.

• Alla aluminiumdelar i naturanodiserat utförande.
• Lämmhöjd 300-400 mm. 300 mm är standard.
• Framstam i rakt utförande eller med bockad båge 

med möjlighet till galler för hyttruta.
• Tillbehör som långgodställning och stöd för nerfälld 

bakläm finnes.

Flaket är helt i aluminium: lämmar, kantlinor, hjälp-
ram, flakplank samt framstam. Kantlinor, lämmar och 
stolpar är i naturanodiserat utför ande, vilket ger en 
snygg slitstark yta som är lätt att rengöra.

Flakbotten är som standard en 18 mm vattenfast 
plywood med halkskyddsyta. Botten i aluminium 
finns som tillval. Flaken är utrustade med nersänkta 
lastsurrningsöglor efter sidorna innanför lämmarna.
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TIPPFLAK på pickup 
och lastbil

Ford Ranger och Ford Transit är bra som dragbil kombinationen fordon, tippflak och släp och medger 
transport av maskin som minigrävare, flismaskin, stubbfräs, minidumper etc. Användningsområden 
för tippflak är t.ex. kommunal verksamhet, fastighetsservice, träd- gårdstjänst, arborist, ris- och 
flishantering, sand-, jord- och grus- körning. Lämlåsen öppnas och stängs manuellt. Framstam 
med genomsikt i höjd med taket på hytten. Tippfunktionen är elhydraulisk. Underram och tippram 
i varmförzinkat höghållfasthetsstål. Flaket i sin helhet är i aluminium och med flakbotten av släta 
profiler s.k. aluminiumplank. Försänkta surrningsöglor i kantlinan.

Pickup Ford Ranger Super Cab 4WD.

FORD RANGER

• Pickuper har fördelen med att de kan dra 3500kg släp.
• Envägs tippflak elhydraulisk.
• Flakmått längd 2 m och bredd 1,8 m.
• Sidolämmar och bakläm är nedfällbara 

och 300 mm höga med 25 mm 
eloxerade aluminiumprofiler.

• Sladdburen manöverpanel.
• Tillval är svart kjolpaket som döljer 

ramen.

Ford Transit chassibil med sin höga lastkapacitet är ett utmärkt val för en tippflaksbil.

FORD TRANSIT CHASSIBIL L1 & L2

• Envägs tippflak elhydraulisk.
• Flakmått längd på L1 2,9 m och bredd 2,1 m.
• Flakmått längd på L2 3,25 m och bredd 2,1 m.
• Lämhöjd 300 eller 400 mm.
• Framstam med genomsikt i höjd med taket på hytten.
• Sladdburen manöverdosa..
• För flishantering kan flaket kombineras med 

Almecos egna produkt Lämförhöjning tippflak.

Ford Ranger och Ford Transit med tippflak är en unik produkt/tjänst 
från Almeco som gör bilen mångsidig och effektiv i användning.

Kjolpaket

Hela 1200 kg lastkapacitet!
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FLAKLÅDOR OCH FLAKSKÅP
Praktisk förvaring på flaket

FLAKLÅDOR AV STANDARDMODELL
Flaklådor av standardmodell kan beställas direkt av Almeco. Montering 
ingår inte i priset. Behöver du specialbyggda måttanpassade flaklådor eller 
förvaringsskåp så kontakta Almeco med dina önskemål för offert. Flaklådorna 
finns med lådkropp i aluminium elller rostfritt stål. Båda med lucka i rostfritt stål.

Almeco som påbyggare monterar flakskåp, flaklådor, flakboxar, bakom hyttskåp och för varings skåp 
på service fordon, yrkes fordon och kranbilar. Almecos konstruktör, smeder och svetsare bygger 
själva mått anpassade förvarings- och transport lösningar för specialfordon. 

Flakskåp och bakomhyttsskåp-framstamsskåp 
är ett förvaringsskåp som sitter monterat 
på ovansidan av flaket på olika typer av 
servicefordon, kranbilar och yrkesfordon. 
Flakskåpet skyddar mot både stöld och fukt 
och ger lätt åtkomst. Dessa skåp tillverkas 
av Almecos konstruktions avdelning på 
beställning i önskade mått och kan utrustas 
med en mängd utrustning. 

MÅTTANPASSADE LÅDOR OCH SKÅP

• Serviceinredning från Edström System.
• Olika varianter av utdragslådor.
• Installation av värme.
• Varningsbelysning och interiör belysning.
• Enligt dina önskemål. Almeco designar och svetsar.
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Almecos svenska produkter för montering på bilens tak eller takbågar underlättar både last-
ning och arbete. Vi tillverkar och skräddarsyr dina arbetsplattformar, transportplattformar, 
steghållare och långlastlösningar – allt i stark och lätt aluminium.

LASTA OCH JOBBA PÅ BILTAKET 

Steghållare sidomonterad i bilens takbågar.

Lasthållare för lång last är Almecos populära 
lösning för lastning av lång last på skåpbil och 
pickup. Lasthållaren monteras på befintliga 
takbågar eller anpassas efter önskemål och din 
verksamhet. Den har uppfällbart laststopp fram 
och lastrulle bak.

Flakstödet kombineras med 
takbåge på hytten eller 
ett lastförhöjningsfäste på 
framstam alt. lastgaller i nivå 
med flakstödet.

FLAKSTÖD OCH TAKBÅGE
Det vanligaste tillbehöret till flakbilar och pickup 
för lastning av långt gods är Almecos flakstöd. 
Flakstödet placeras i fästhylsor fastskruvade i 
bilens flak och går snabbt att lyfta dit och ta bort. 

Flakstödet är tillverkade i aluminium.

Flakstöd

LÅNGLASTHÅLLARE PÅ TAKBÅGAR

STEGHÅLLARE SIDOMONTERING
Steghållaren kräver takbågar eller fast montering i 
karossen. Finns även i en hög variant där stegfäs-
tena är högre och där stegens underkant nästan 
ligger i höjd med taklinjen. 

Den främre hållaren är ett inskjut 
och den bakre en hängare med 
gummistropp som låser stegen. 
Steghållaren kan monteras  
på de flesta skåpbilar. 

Steghållare fast 
sidomontering i 
bilens kaross.

STEGHÅLLARE FÖR TAKBÅGAR
Kort steghållare för takmontering på pickup eller 
skåpbils befintliga takbågar. Dimension: 2350 x 
550 mm. Inklusive rem. Helt i aluminium. 

Lastförhöjningsfäste.

Fällbart laststoppLastrulle

smarta produkter för skåpbil och pickup
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Almeco tillverkar arbets- och transportplattformar 
i aluminium med hög korrosionsbeständighet 
och låg vikt. Plattformarna har ett 1 dm lasträcke i 
framkant och utmed sidorna som standard.

Plattformarna gör stående arbete på hög höjd 
säkert och effektivt. Till plattformen finns till-
behöret skyddsräcke – vilket är ett lagkrav om 
arbetshöjden överstiger 2,1 meter. Plattformarna 
tillverkas efter önskemål vid beställning.

FEM OLIKA STORLEKAR
Vi utgår från fem grundstorlekar av plattform som 
anpassas och utrustas till ändamålet: 

• 1 x 2 meter.
• 1,5 x 2,5 meter.
• 1,5 x 3 meter.
• 1,5 x 4 meter.
• 1,8 x 4 meter.

TAKPLATTFORM FÖR ARBETE OCH TRANSPORT

TILLBEHÖR
• Skyddsräcke. Fällbart. Krav om arbetshöjden är 

högre än 2,1 meter. 
• Stege på baklucka.
• Trafikvarningsutrustning.
• Steghållare – ovanpå 

med löprulle i bakkant 
eller sidohängd.

Almeco har till exempel byggt en stor del av de specifika plattformarna som syns på Relacoms bilar.  Ett annat kundsegment 
som använder våra plattformar är fastighetserviceföretag och skyltföretag som behöver komma upp på fasader.

Plattform 1,8x 4 meter och tillvalet skyddsräcke.

Alla plattformar har 1 dm lasträcke fram och 
sidor som standard. Varningsbelysning är tillval.

Tillvalet steghållare ovanpå plattformen med lastrulle i bakkant.

Tillvalet skyddsräcke är fällbart.

Tillvalet steghållare sidohängd.
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Almeco har mångårig erfarenhet av att hjälpa hantverkaren 
välja vettig och funktionell inredning. Vi jobbar främst med 
System Edströms utmärkta inredningssystem. System Edström 
är framtaget med fokusering på flexibilitet, användbarhet och 
säkerhet. Varje inredningskassett (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


