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ALMECO
 KRANBIL

Pumpservicebil 
Isuzu Isuzu D-Max Extended 

med Fassi M10 A12

4WD PICKUP med ALUMINIUMFLAK

Bilen är extrautrustad med fjärrmanövrerad vinsch (tillval) 
som har 500 kg kapacitet samt manuellt utskjut. Kranbilen 
Isuzu har ett aluminiumflak med 300 mm fällbara lämmar 
och en lastyta L: 2 m B: 1,8 m. Bilen har två hydrauliska stöd-
ben som är uppfällbara för bättre framkomlighet i terräng. 

Isuzu D-Max Extended med kran Fassi M10A12 inklusive alla 
ovannämnda tillbehör har en kvarvarande lastkapa citet på 
515 kg. Almeco ligger i täten när det gäller kranmontering 
på lätta och medeltunga lastbilar och anpassar bilen efter 
önskemål och ändamål.

MARKENTREPRENAD
PUMPSERVICE
FASTIGHETSSKÖTSEL

GRUVDRIFT
RENINGSVERK
VATTEN-AVLOPP

Egenutvecklade svenska produkter och tjänster för pickup och lätta till medeltunga transportfordon. 
Interiör och exteriör anpassning till ändamålet för bilar som jobbar. Grundat 1985 i Uppsala.

Kranbil med aluminiumflak Isuzu D-MAX Extended 
med kran Fassi M10 A12 som har två hydrauliska 
utskjut. Kranen lyfter 995 kg längst in, 410 kg 2,7 
meter ut på andra hydrauliska utskjutet och 300 kg 
med det manuella extra utskjutet på 3,55 meter ut. 

 och LÄTT KRAN

Två hydrauliska stödben för optimal stabilitet. Stöd-
benen går att fälla upp vilket ökar framkomligheten 
och användbarheten i terräng.

HYDRAULISKA FÄLLBARA STÖDBEN
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Fassi M10 A12

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

FJÄRRSTYRNING TILL VINSCH KOMBINATION MED SLÄP

Kran i bak på bilen är ett praktiskt hjälpmedel när du har 
släp efter din kranbil och lastar tungt och skrymmande 
gods. Lätt kranbil plus släp är en kombination som allt fler 
satsar på p.g.a. tuffa C-körkortsregler.

 KRANBIL
med Maxilift M50

Maxilift M50 är en perfekt liten kran för till exempel uthyrningsfirman 
som behöver köra ut maskiner eller som kranbil på den mindre bygg-
arbetsplatsen för att snabbt kunna flytta utrustning och gods. 

Fördelar med Maxilift M50 är att kranen även kan monteras på ett befintligt 
pickupflak samt förstås priset som är väsentligt lägre än för större kranar.

Kranen finns i flera olika modeller från en enklare manuell kran upp till en 
modell med full elhydraulik. Maxilift M50 har en klassning på 500 kg i sitt 
innersta läge och 200 kilo i det yttersta läget. Kranen har två utskjut. 

Maxilift M50 har ett enkelt men smart stödben fäst i kranens fundament 
som dras ut för hand och fixeras mot underlaget. När inte stödbenet 
används vänds det upp och ned och skjuts in i fundamentet.


