
FLOBY-KÅPAN



Stabila och lättjobbade kåpor

LÄTT    STARK    LJUS INNERMILJÖ    STABIL LUCKA    ÅTERVINNINGSBART MATERIAL

Floby-kåpan finns i två grundutföranden: 

En för montering på Flobyflak och en för 

montering på befintliga pickupflak. 

  Kåpan är baserad på lättbyggnads-

teknik för att erbjuda marknadens lägsta 

påbyggnadsvikt och därmed maximal 

lastförmåga.

Montering på befintliga pickupflak

Montering på Flobyflak

Material

 Tak, väggar och luckor är tillverkade av förstärkt 
termoplast som kan återvinnas. 

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

 Hörnstolparna av aluminium har rundade profiler i 
ytterkant.

 Det ljusgenomsläppliga taket ger en ljusare innermiljö 
som underlättar hantering av gods och verktyg.

Luckor

 Samtliga luckor är försedda med två infällda 
gasdämpare för stabil öppning. 

 Integrerade gångjärn för helt tät förbindelse med 
kåpan gör att luckorna med fördel kan användas som 
regnskydd.

 Gångjärnsleden är försedd med låsanordning som 
skyddar kåpans luckor vid påkörning i öppet läge. 

 Kåpans luckor går som standard ned till lämkant (kåpa 
till Flobyflak), respektive flakkant och flakbotten baktill 
(kåpa till pickupflak).

 Tryckande tätning som är flexibel när rörelser 
förekommer i kåpan.

 Infällda klafflås som är låsbara med nyckel.

Ventilation

 Vattenskyddad luftväxlingsventil på kåpans framvägg.

Garanti

 2 år.



Tillbehör

07

0201

09

06

03

08

04 05

10

01 Dörrar bak tillverkade i lättviktsmaterial. Tryckande 
gummitätning för maximal täthet. Rostfritt stånglås. 
Endast för kåpa till Flobyflak.

02 Luckor till flakkant.

03 Strut. Formpressad strut för förlängning av lastutrymme 
över förarhytt. (Endast för kåpa till pickupflak)

04 Lasträcke av eloxerade aluminiumprofiler, max belastning 
100 kg.

05 Stege på baklucka.

06 Aluminiumdurk. Slitskyddsyta av aluminiumdurk 
monterad på tak. 

07 Halkskyddstejp monterad på tak. 

08 Innerbelysning bestående av 2 st belysningar i vardera 
hörn bak, kopplade via kontakt på luckor.

09 Centrallåsning till samtliga luckor med fjärrkontroll.

10 Varningslampa för öppen lucka. Monteras i förarhytt.

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


