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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.

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.

LASTA OCH JOBBA PÅ BILTAKET 
SMARTA PRODUKTER FÖR SKÅPBIL OCH PICKUP

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 sidomonterad i bilens takbågar.

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



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

Forkarby Gård 755 93 Uppsala www.almeco.se

018-33 40 55 info@almeco.se

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: 

• 1x2 meter.
• 1,5x2,5 meter.
• 1,5x3 meter.
• 1,5x4 meter.
• 1,8 x 4 meter.

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.

MB Sprinter med 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.

Tillval skyddsräcke Finns i 2 varianter. Fällbart framåt eller fällbart inåt.

Tillvalet steghållare sidohängd.

TAKPLATTFORM FÖR ARBETE OCH TRANSPORT


