
FLOBY-SKÅPET



Högt i tak på jobbet

RYMLIGT    LÄTT    STARKT    LJUST    ISFRITT    ÅTERvInnInGSBART MATERIAL

Floby-skåpet är baserat på lättbygg nads-

teknik för optimal kombination av vikt och 

styrka – och därmed lastförmåga.  

  I den senaste versionen av skåpet har 

dessa egenskaper ytterligare förbättrats.

Material

 Tak, väggar och luckor är tillverkade av förstärkt termo-
plast som kan återvinnas. 

 Materialet har en slitstark och slagtålig yta som är lätt att 
reparera.

 Det ljusgenomsläppliga, 30 mm tjocka taket ger en 
ljusare innermiljö som underlättar godshanteringen.

 Sparkskydd av aluzinkplåt skyddar insidan upp till 300 
mm höjd.

 Golv av plywood med halkfri slitskyddsyta.

 Profilerna i skåpets underrede består av höghållfast och 
korrosionsbeständig aluzinkplåt, sammanfogade i ett 
balksystem med mycket god bärighet.

 Utvändiga aluminiumprofiler i vitlackerat utförande med 
formade hörn i ovankant. 

 Hela konstruktionen är sammanfogad med limning för att 
uppnå maximal täthet mot vatteninträngning.

Bakkarm

 Bakkarm av vitlackerade aluminiumprofiler med inte-
grerade gummilister för maximal täthet. Dörrar bak har 
infällda, rostfria lås och är öppningsbara 270 grader.  

 Skåpet kan även levereras med topphängd lucka med 
integrerat gångjärn i aluminiumprofil samt skyddat gasfjä-
dermontage.

 Fri inlastningshöjd i lastöppning = invändig skåpshöjd 
för såväl dörrar bak som lucka.

Lastsäkring

 Förankringsskenor monterade i sidoväggar för säker 
lastförankring.

Belysning

 Skåpbelysning monterad i skyddat läge innanför karm 
baktill med timerfunktion och separat strömställare.

vattenavrinning

 Takets lätt välvda form ger bättre vattenavrinning och 
förhindrar isbildning vintertid.

ventilation

 Vattenskyddad luftväxlingsventil på skåpets framvägg.

Garanti

 2 år.
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01 Bakgavellyft med 750 kg lastförmåga och 1450 mm djup 
liftbrygga av aluminium med ett fast och ett sladdman-
överdon som standard.

02 Dörrar bak tillverkade i samma lättviktsmaterial som 
skåpväggarna. Tryckande gummitätning ger maximal 
täthet. Rostfritt stånglås. Hakar för fasthållning av dörrar 
utmed sidorna.

03 Tak- och sidoluftriktare för minskad bränsleförbrukning 
och miljöpåverkan.

04 Tavelhylla. Formpressad tavelhylla för förlängning av 
lastutrymme över förarhytt. Max djup 1000 mm, höjd  
660 mm. Total volym 0,28 m3. Invändig golvbeläggning 
av 6,5 mm karosseriplywood.

05 Öppningsbar sida bestående av 2 st dörrpaket med 
dagöppningsmått 3500x1800 mm. Vardera dörrpaket 
består av 2 st dörrblad med gångjärn av aluminium. 
Dörrarna är tillverkad av lättviktsmaterial med låsbara 
rostfria stånglås. Förankringsskena är monterad på 
vardera dörrbladet.

06 Sidodörr, bredd 900 mm, tillverkad i lättviktsmaterial med 
rostfritt stånglås. Konisk tryckande tätning för maximal 
täthet. Förankringsskena i dörr samt hake för fasthållning 
utmed sida. Fotstegsbygel monterad under sidodörren.

07 verktygslåda av slät aluminiumplåt med låsbart lock av 
eloxerade aluminiumprofiler. 

08 Förankringsögla monterad försänkt i golv, godkänd för 
500 kg belastning.

09 Laststötta med 90 kg tryck, anpassad för montage i vårt 
standardskåp.

För anpassning av våra standardprodukter till olika  
transportbehov finns ett stort urval av effektiva system- 
lösningar. För ytterligare information om tillbehör, se vår 
hemsida www.autokaross.se



Autokaross i Floby AB är ledande inom påbyggnader. Vi utvecklar, tillverkar och säljer system- 
lösningar för lätta transportbilar i form av flak, skåp, kåpor, taxi/färdtjänst fordon, fordonsinredningar,  
brandfordon och ambulanser. Vår ledande ställning som leverantör av påbyggnader har åstadkommits 
genom ständig teknisk utveckling och fokus på kunder och kvalitet. 
  Huvudkontor, produktutveckling och tillverkning ligger i Floby, utanför Falköping. Filialerna i Södertälje, 
Göteborg och Vellinge erbjuder försäljning, montering och service av vårt produktprogram.

Autokaross i Floby AB, Centralgatan 18, SE-521 51 Floby  +46 (0)515-72 34 00  Mail info@autokaross.se

www.autokaross.se

s-k.se


