
FLOBY-FLAKET



En rejäl lastyta

LäTT    STArKT    FLExiBELT    ÅTErvinningSBArT mATEriAL

Floby-flaket går att montera på de 

flesta av dagens lätta transportbilar. Flaket är lätt att anpassa till ditt 

transportbehov genom att komplettera med utrustning som till exempel 

kranar, tippar och kapell. Förankringsöglor ingår som standard.

  Flaket är konstruerat med lättbyggnadsteknik för att kombinera hög 

styrka med låg påbyggnadsvikt och därmed maximal lastförmåga.

material

 Flak och underrede av höghållfast och 
korrosionsbeständig aluzinkplåt samt eloxerade 
aluminiumprofiler.

 Underredet har ett balksystem med mycket god bärighet.

 Flakbeläggningen är av plywood och har halkfri 
slitskyddsyta.

Framstam

 Framstammen är av säkerhetstyp och täcker hytten.

 Övre delen har en svartlackerad aluminiumbåge med 
galler för god bakåtsikt.

Kantprofil

 Snedställd aluminiumkantprofil för maximal avrinning.

 Integrerat gångjärn för bak- och sidolämmar.

Lastsäkring

 Uppfällningsbara förankringsöglor i kantprofil för säker 
lastförankring.

Skärmar

 Skärmar av svart PE-plast.

Lämstolpar

 Demonterbara lämstolpar för enkel montering av 
långgodsstativ, kapell, kåpor mm.

Övrigt

 Sidoskydd och ECE-reflexer (för fordon >3,5 ton).

 Sid- och breddmarkeringsljus där så erfordras.

garanti

 2 år.
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01 Kranflak. Standardflak med integrerad förstärkningssats 
inklusive utdragbara stödbensbalkar. Passar till kranse-
rier från Hiab, Fassi och Palfinger.

02 Bakgavellyft med 750 kg lastförmåga och 1450 mm 
djup liftbrygga av aluminium med ett fast och ett sladd-
manöverdon som standard.

03 Kapell i ett flertal kulörer med självupprullande bakflik, 
självupprullande sida och gasfjäderförsedd baklucka för 
anslutning mot bakgavellyft.

04 Tippflak. Standardflak med integrerad förstärkningssats 
för el-hydraulisk bakåttipp. Tippcylinder med hårdför-
kromade cylindersteg.

05 Flakbotten av aluminiumprofiler för högre lastförmåga 
och speciella användningsområden.

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

07 redskapslåda med låsbara dörrar på vardera sidan. 
Lådan är tillverkad av eloxerad aluminiuplåt och finns till 
våra standardflak.

08 Lämstöd. Utdragbara baktill för synbarhet av baklyktor 
vid lastning av långt gods, max belastning 100 kg.

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


