Prislista

Nissan
Autokaross i Floby AB utvecklar, tillverkar och säljer
systemlösningar för lätta transportbilar i form av flak,
skåp, kåpor, taxi/färdtjänst fordon, fordonsinredningar,
brandfordon och ambulanser.

Flak

Grundutförande&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;
Flobyflaket finns till de flesta chassimodeller och är designat för att vara lätt och starkt med ett rostskydd anpassat för det
nordiska klimatet.
Konstruktionens flexibilitet medger i standardutförande flera utrustningsalternativ t ex kranar, kåpor, kapell samt olika typer av
förvaringslådor mm.
Lätt, starkt och rostskyddsbehandlat

Flakunderredet tillverkat av varmförzinkat höghållfast stål för maximal lastförmåga och styrka.
Flakets unikt designade aluminiumprofiler med integrerade gångjärn i kantlina och lämmar bidrar till ökad styrka och
lastförmåga. Lämmarna är dessutom designade med dubbla väggar för skydd mot lastgenomslag.
Lämmarna är i nedfällt läge skyddade av kantprofilerna för skador vid lastning med truck.
Materialvalen av varmförzinkade stålprofiler samt eloxerade aluminiumprofiler gör att flaket har ett anpassat rostskydd för det
nordiska vinterklimatet med saltade vägar.
Säkerhet

Flaket har som standard en framstamsbåge med svartlackerat skyddsgaller som täcker hela hytten för skydd av förare och
passagerare.
De uppfällbara förankringsöglorna i flakbotten kan med fördel användas för förankring av gods i alla riktningar.
Användar- och servicevänligt

Konstruktionen med enkelt demonterbara lämstolpar och lämmar möjliggör en öppen lastyta som är anpassad för ett flertal
utrustningsalternativ samtidigt som de mest slitageutsatta komponenterna är lätt utbytbara.
Miljö

De återvinningsbara materialvalen ger låg egenvikt för maximal lastförmåga med minimerad miljöpåverkan.
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Modeller Flak

Chassimodell

Axelavstånd [mm]

NV400 WLTP Tjänstevikt på chassi
i kombination med
byggnationsutförande måste
säkerställas av oss för godkänd
WLTP beräkning.
3682 L2

NV400 WLTP Tjänstevikt på chassi
i kombination med
byggnationsutförande måste
säkerställas av oss för godkänd
WLTP beräkning.
3682 L2

NV400 WLTP Tjänstevikt på chassi
i kombination med
byggnationsutförande måste
säkerställas av oss för godkänd
WLTP beräkning.
4332 L3

Hytt

Dubbel

Enkel

Dubbel

Invändig längd [mm]

2450

3220

3050

Invändig bredd [mm]

2040

2040

2040

Lämhöjd [mm]

300

300

300

Antal lämmar / sida

1

1

1

Utförande
Artikelnummer

K969799

K969817

Chassimodell

NV400 WLTP Tjänstevikt på chassi
i kombination med
byggnationsutförande måste
säkerställas av oss för godkänd
WLTP beräkning.
4332 L3 *

NV400 EuroVI, 4,5T

Axelavstånd [mm]

NV400 WLTP Tjänstevikt på chassi
i kombination med
byggnationsutförande måste
säkerställas av oss för godkänd
WLTP beräkning.
4332 L3

Hytt

Enkel

Enkel

Enkel

Invändig längd [mm]

3800

4100

4450

Invändig bredd [mm]

2040

2040

2120

Lämhöjd [mm]

300

300

400

Antal lämmar / sida

1

1

2

Dragmontage ej möjligt

Sidoskydd av aluminumprofil

K969905

K966859

Utförande
Artikelnummer

K969797

4332 L4

* Eftermontering av drag ej godkänt
Alla priser är angivna exkl. moms. Allmänna leveransbestämmelser enligt LFG10. Montering ingår vid vår fabrik i Floby eller vid våra filialer i Göteborg,
Södertälje och Vellinge. Registreringsbesiktning tillkommer. Vissa produkter i sortimentet går ej att kombinera, kontakta alltid Autokaross för
säkerställande av utförande. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser utan föregående meddelande.
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Verktygslåda

Längd x höjd x djup [mm] 690 x 470 x 405

690 x 470 x 405

Utförande

Verktygslåda med aluminiumkropp och rostfritt
vänsterhängt lock med infällt Vectorlås. Monterad
under flak på vänster sida.

Verktygslåda med aluminiumkropp och rostfritt
högerhängt lock med infällt Vectorlås. Monterad under
flak på höger sida.

Artikelnummer

970135

970136

Vikt [kg]

13

13

Alla priser är angivna exkl. moms. Allmänna leveransbestämmelser enligt LFG10. Montering ingår vid vår fabrik i Floby eller vid våra filialer i Göteborg,
Södertälje och Vellinge. Registreringsbesiktning tillkommer. Vissa produkter i sortimentet går ej att kombinera, kontakta alltid Autokaross för
säkerställande av utförande. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser utan föregående meddelande.
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Vindavledare

Benämning

Integrerad takspoiler med vit kulör.

Sidoluftriktare med vit kulör, anpassade till takspoiler.

Vikt [kg]

22

9

Alla priser är angivna exkl. moms. Allmänna leveransbestämmelser enligt LFG10. Montering ingår vid vår fabrik i Floby eller vid våra filialer i Göteborg,
Södertälje och Vellinge. Registreringsbesiktning tillkommer. Vissa produkter i sortimentet går ej att kombinera, kontakta alltid Autokaross för
säkerställande av utförande. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser utan föregående meddelande.
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Kapell

Benämning

Kapell med stativ tillverkat av
varmgalvaniserade stålprofiler.

Kapell med stativ tillverkat av
varmgalvaniserade stålprofiler.

Kapell med stativ tillverkat av
varmgalvaniserade stålprofiler.

Inv. flaklängd [mm]

2450

3220

3050

Invändig höjd [mm]

1600

1800

1600

Kulör kapellduk

Silvergrå

Silvergrå

Silvergrå

Inv. flakbredd [mm]

2040

2040

2040

Alla priser är angivna exkl. moms. Allmänna leveransbestämmelser enligt LFG10. Montering ingår vid vår fabrik i Floby eller vid våra filialer i Göteborg,
Södertälje och Vellinge. Registreringsbesiktning tillkommer. Vissa produkter i sortimentet går ej att kombinera, kontakta alltid Autokaross för
säkerställande av utförande. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser utan föregående meddelande.

Tillval Kapell
Benämning
Självupprullande
bakflik med insydda bladfjädrar

956607
Artnr

Självupprullande kapellsida med insydda bladfjädrar, hel sida

956608

Gasfjäderförsedd folierad silvergrå baklucka tillverkad av lättviktsmaterial, inkl. tätningslist runt
lyftbrygga. I kombination med bakgavellyft med 1450mm lyftbrygga, invändig kapellhöjd
1800mm, invändig flakbredd 2120mm samt lämhöjd 400mm.
2st lastbågar monterade på kapell

95074310/95075310

Reklamtryck
Annan invändig kapellhöjd än standard. Alternativ 1600mm, 1800mm eller 2000mm (2000mm
är maxhöjd).
Annan invändig kapellhöjd än standard 1200mm, max 1600mm.
U245. Självupprullande bakflik med insydda bladfjädrar.
U246. Självupprullande vänster och höger sidoduk med insydda bladfjädrar.
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Övrigt

Benämning
Långgodsställning
tillverkad av aluzinkplåt, hög båge fram och bak, maxlast 100kg.

Artnr

Verktygsskåp med 1st hyllplan och skiljevägg, monterad mot framstam på flak, låsbar dörr
över var sidoläm, under redskapslåda förvaringshylla med åtkomst vid nedfälld läm, full
lastlängd under förvaringshylla, längd 600mm, höjd 600mm, flakbredd
1930mm/2040mm/2120mm.
Verktygsskåp med 1st hyllplan, monterad mot framstam på flak, låsbar dörr över en sidoläm,
under redskapslåda förvaringshylla med åtkomst vid nedfälld läm, full lastlängd under
förvaringshylla, längd 600mm, höjd 600mm, djup 1000mm.
Utdragbara lämstöd för bakläm för fortsatt belysning bakåt vid nedfälld läm, max belastning
100kg.
Utfällbart fotsteg monterat på insida av läm.
Flakbotten av räfflade aluminiumprofiler, plywoodbotten utgår.
Lastutrymme under flak tillverkat av varmförzinkat galler, längd 2500mm, bredd 700mm.
1 par lastramper utan kantprofil tillverkade av aluminium, längd 2510mm, bredd 305mm,
bärighet 2600kg/par. Kan förvaras i lastutrymme under flak.
1 par lastramper med kantprofil tillverkade av aluminium, längd 2510mm, bredd 245mm,
bärighet 2600kg/par. Kan förvaras i lastutrymme under flak.
U044. Utdragbara lämstöd för bakläm för fortsatt belysning bakåt vid nedfälld läm, max
belastning 100kg.
U061. Redskapslåda monterad fram på flak, låsbara dörr över var sidoläm, under
redskapslåda förvaringshylla med åtkomst vid nedfälld läm, full lastlängd under
förvaringshylla.
U244. Redskapslåda monterad fram på flak, låsbara dörr över var sidoläm, under
redskapslåda förvaringshylla med åtkomst vid nedfälld läm, full lastlängd under
förvaringshylla.
U062. Utdragbar förvaringslåda monterad under flak. Förvaringslådan är tillverkad av galvplåt
med lådfront i rostfri plåt. Förvaringslådan är försedd med klafflås som är låsbart med nyckel,
kullagrade teleskopskenor, bottenskiva av plywood samt dräneringshål. Lådans innermått;
L=1520mm, B=830mm, H=120mm. Utdragbar 1210mm. 75mm förhöjningsram innnebär att
hela flaket höjs motsvarande.
Topphängda gallergrindar tillverkade av varmgalvaniserat stålgaller, höjd 500mm, flaklängd
2203mm/2570mm/2970mm.
U192. Autokaross i Floby monterar standardflak till T6.1 3400 dubbelhytt, flakmontage
importhamn Axess utgår.
U193. Autokaross i Floby monterar standardflak till T6.1 3000 enkelhytt, flakmontage
importhamn Axess utgår.
U194. Autokaross i Floby monterar standardflak till T6.1 3400 enkelhytt, flakmontage
importhamn Axess utgår.
U259. Autokaross i Södertälje monterar standardflak till T6.1 3400 dubbelhytt, flakmontage
importhamn Axess utgår.
U265. Autokaross i Södertälje monterar standardflak till T6.1 3000 enkelhytt, flakmontage
importhamn Axess utgår.
U284. Autokaross i Södertälje monterar standardflak till T6.1 3400 enkelhytt, flakmontage
importhamn Axess utgår.
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Belysning
2st Hella 3003 fjärrljus, monterade med fäste ovanför nummerskyltshållare, kopplade via
Benämning
helljus.

Artnr

3st Hella 3003 extraljus, 2st fjärrljus och 1st Pencilbeam, monterade med fäste ovanför
nummerskyltshållare, kopplade via helljus.
1st LED-arbetslampa ABL 500C, kopplad via strömställare i hytt.
2st LED-arbetslampor ABL 500C, kopplade via strömställare i hytt.
1st LED-arbetslampa Scorpius, kopplad via strömställare i hytt.
2st LED-arbetslampor Scorpius, kopplade via strömställare i hytt.
2st fäste för arbetsbelysning vid montering av arbetsbelysning på flakets framstamsbåge.
1st LED-backlampa ABL 500C med reläsats, kopplad över backväxel.
2st LED-backlampor ABL 500C med reläsats, kopplade över backväxel.

Varningsljus
Benämning
1st
LED-varningsljus B14 på höj- och sänkbar stång, kopplat via strömställare i hytt.

814195 / 8141951 / 814492
Artnr

2st riktade LED-varningsljus, kopplade via strömställare i hytt.

814493

4st riktade LED-varningsljus, kopplade via strömställare i hytt.

814493

6st riktade LED-varningsljus, kopplade via strömställare i hytt.

814493

LED-ljusramp med belyst reklamplats, längd 1500mm, monterad på hyttak, kopplad via
strömställare i hytt.

814406

Låg LED-ljusramp Awizard, längd 1500mm, monterad på hyttak, kopplad via strömställare i
hytt.

818291

Övrig elutrustning
Benämning
Akustisk
backsignal.

819217
Artnr

Larm Defa DVS90, kopplas via bilens original centrallås.

814344

Alkolås Dräger 7000 (kort uppvärmningstid) inkl. 10st munstycken.
Backkamera S-Vision med 5,6" LCD skärm.

818283, 2st 8182833
817623

Extrabatteri kit monterat under säte i hytt med rostfria konsoler. 92Ah AGM-batteri,
batteriladdare, skiljerelä, säkringshållare.

F2000136

Värme / Ventilation
Benämning
Separat
230V el-uttag via Defa-anslutning i front.

818102, 818118
Artnr

Värmefläkt Defa Termini 850W / 1850W med stick-kontakt.

Hjälpfjädring
Mad hjälpfjäder för framhjulsdrivna chassi och originalskåp Renault Master, Nissan NV400
Benämning
och Opel Movano, ej dubbelhjul.

700329
Artnr
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Brandsläckare
Benämning
2kg
pulverbrandsläckare, monterad i hytt.

601170
Artnr

6kg pulverbrandsläckare, monterad i hytt.

601171

Enskilt Godkännande / Registreringsbesiktning
Grundkostnad för Enskilt Godkännande samt vägning och iordningställande av intyg och
Benämning
certifikat. Eventuella överskridande kostnader debiteras enligt provningsorganets prislista.
OBS, bilåterförsäljare ansvarar för att ärendenummer för Enskilt Godkännande finns hos
Transportstyrelsen samt att intyg från bilimportör bifogas när chassi anländer till Autokaross.

Artnr
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Kranflak

Grundutförande
Flobyflaket finns till de flesta chassimodeller och är designat för att vara lätt och starkt med ett rostskydd anpassat för det
nordiska klimatet, för ytterligare information, se flik Flak.
Flakets grundkonstruktion är förstärkt med ytbehandlade stålprofiler anpassade till kranens monteringsram.
Som standard monteras kranen höger fram.
Kranflak

Flakförstärkningen finns till ett flertal kranar för lätta lastbilar som Hiab, Palfinger och Fassi.
De flesta kranar levereras med utdragbara stödbensbalkar på höger och vänster sida.
Hydraulikaggregat med manöverenhet monteras som standard på flakbotten.
Montering

Generellt ska alltid en axeltryck- och stabilitetsberäkning göras vid varje kranmontage för säkerställande av utförande innan
offert kan lämnas.
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Modeller Kranflak

Chassimodell

NV400 EuroVI, 4,5T

Axelavstånd (mm)

4332 L4

Totalvikt chassi (kg)

4500

Hytt

Enkel

Invändig längd (mm)

4450

Invändig bredd (mm)

2120

Lämhöjd (mm)

400

Antal lämmar / sida

2

Utförande

Sidoskydd av aluminumprofil

Kranplacering

Höger fram på flak

Artikelnummer

K966859

Alla priser är angivna exkl. moms. Allmänna leveransbestämmelser enligt LFG10. Montering ingår vid vår fabrik i Floby eller vid våra filialer i Göteborg,
Södertälje och Vellinge. Registreringsbesiktning tillkommer. Vissa produkter i sortimentet går ej att kombinera, kontakta alltid Autokaross för
säkerställande av utförande. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser utan föregående meddelande.
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Övrigt

Långgodsställning för invändig flakbredd 2120mm. Tillverkad av aluzinkplåt, hög båge fram
Benämning
och bak, maxlast 100kg.

Artnr

Verktygsskåp med 1st hyllplan monterad på vänster sida mot framstam på flak, låsbar dörr
över sidoläm, under redskapslåda förvaringshylla med åtkomst vid nedfälld läm, full lastlängd
under förvaringshylla, längd 600mm, höjd 600mm, djup 1000mm.
Utdragbara lämstöd för bakläm för fortsatt belysning bakåt vid nedfälld läm, max belastning
100kg.
U044. Utdragbara lämstöd för bakläm för fortsatt belysning bakåt vid nedfälld läm, max
belastning 100kg.

Belysning
2st Hella 3003 fjärrljus, monterade med fäste ovanför nummerskyltshållare, kopplade via
Benämning
helljus.

Artnr

3st Hella 3003 extraljus, 2st fjärrljus och 1st Pencilbeam, monterade med fäste ovanför
nummerskyltshållare, kopplade via helljus.
1st LED-arbetslampa ABL 500C, kopplad via strömställare i hytt.
2st LED-arbetslampor ABL 500C, kopplade via strömställare i hytt.
1st LED-arbetslampa Scorpius, kopplad via strömställare i hytt.
2st LED-arbetslampor Scorpius, kopplade via strömställare i hytt.
2st fäste för arbetsbelysning vid montering av arbetsbelysning på flakets framstamsbåge.
1st LED-backlampa ABL 500C med reläsats, kopplad över backväxel.
2st LED-backlampor ABL 500C med reläsats, kopplade över backväxel.

Övrig elutrustning
Extrabatteri kit monterat under säte i hytt med rostfria konsoler. 92Ah AGM-batteri,
Benämning
batteriladdare, skiljerelä, säkringshållare.

F2000136
Artnr
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Tippflak

Grundutförande
JPM tippflak finns i två utförande, antingen som enbart bakåttipp eller som tre-vägs tipp.
12 V el hydraulisk pump med 3 eller 7 liters hydrauloljetank.
JPM tippflak finns till de flesta chassimodeller och är designat för att vara lätt och starkt med ett rostskydd anpassat för det
nordiska klimatet.
Konstruktionens flexibilitet medger i standardutförande flera utrustningsalternativ till exempel redskapslådor mellan hytt och
tippflak, gallergrindar, långgodsstativ, samt drag med mera
Lätt, starkt och rostskyddsbehandlat

Tippflaket är tillverkat av aluminiumprofiler, pulverlackerade för maximalt rostskydd, lastförmåga och styrka. Maximal tippvinkel
48°.
Lämmarna är utrustade med skyddslister på ovankant och gångjärnen är försedda med gummi stopp i nedfällt läge.
Nedkanten på lämmarna är utformad för att i stängt läge bättre behålla finkornigt gods.
Säkerhet

Tippflaket har som standard en hytt-täckande framstam med tvärgående aluminiumprofiler för skydd av förare och
passagerare.
Försänkta förankringsöglor monterade i flakkantlina.
Den kompakta knäledscylindern är försedd med säkerhetsventil och inkräktar inte på utrymmet i chassiet.

Säkerhetsströmbrytare samt säkerhetsstötta för bakåttipp monterat på hjälpram.
Sladdmanöverdon med upp och nedfunktion monterat i hytt.
Användar- och servicevänligt

Lämstolpar bak med konisk infästning som förhindrar glapp vid slitage.
Spridarläm baktill med automatisk öppning vid 15° tippvinkel.
Sfäriska kulfästen monterade med anpassade låssprintar för att undvika felmanövrering för trevägs-tipp.
Miljö

Materialval med låg egenvikt för maximal lastförmåga och minimerad miljöpåverkan.
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Modeller Tippflak

Chassimodell

NV400 L2 bakåt tipp, Tjänstevikt på
chassi i kombination med
byggnationsutförande måste
säkerställas av oss för godkänd
Referensviktsberäkning alternativt
WLTP beräkning.

NV400 L2 bakåt tipp, Tjänstevikt på
chassi i kombination med
byggnationsutförande måste
säkerställas av oss för godkänd
Referensviktsberäkning alternativt
WLTP beräkning.

NV400 L2 bakåt tipp, Tjänstevikt på
chassi i kombination med
byggnationsutförande måste
säkerställas av oss för godkänd
Referensviktsberäkning alternativt
WLTP beräkning.

Axelavstånd (mm)

3682 L2

3682 L2

3682 L2

Totalvikt chassi (kg)

3500

3500

3500

Hytt

Dubbel

Enkel

Enkel

Utförande

Bakåt tipp

Bakåt tipp

Bakåt tipp med verktygsskåp
monterat framför flak

Verktygsskåp längd x höjd x
bredd (mm)

600 x 1300 x 2000

Invändig flaklängd (mm)

2560

3260

2560

Invändig flakbredd (mm)

2000

2000

2000

Lämhöjd (mm)

350, spridarläm bak 450

350, spridarläm bak 450

350, spridarläm bak 450

Antal lämmar / sida

1

1

1

Chassimodell

NV400 L2 trevägs tipp, Tjänstevikt
på chassi i kombination med
byggnationsutförande måste
säkerställas av oss för godkänd
Referensviktsberäkning alternativt
WLTP beräkning.

NV400 L2 trevägs tipp, Tjänstevikt
på chassi i kombination med
byggnationsutförande måste
säkerställas av oss för godkänd
Referensviktsberäkning alternativt
WLTP beräkning.

NV400 L2 trevägs tipp, Tjänstevikt
på chassi i kombination med
byggnationsutförande måste
säkerställas av oss för godkänd
Referensviktsberäkning alternativt
WLTP beräkning.

Axelavstånd (mm)

3682 L2

3682 L2

3682 L2

Totalvikt chassi (kg)

3500

3500

3500

Hytt

Dubbel

Enkel

Enkel

Utförande

Trevägs tipp

Trevägs tipp

Trevägs tipp med verktygsskåp
monterat framför flak

Verktygsskåp längd x höjd x
bredd (mm)

600 x 1300 x 2000

Invändig flaklängd (mm)

2560

3260

2560

Invändig flakbredd (mm)

2000

2000

2000

Lämhöjd (mm)

400, spridarläm bak 450

400, spridarläm bak 450

400, spridarläm bak 450

Antal lämmar / sida

1

1

1

Alla priser är angivna exkl. moms. Allmänna leveransbestämmelser enligt LFG10. Montering ingår vid vår fabrik i Floby eller vid våra filialer i Göteborg,
Södertälje och Vellinge. Registreringsbesiktning tillkommer. Vissa produkter i sortimentet går ej att kombinera, kontakta alltid Autokaross för
säkerställande av utförande. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser utan föregående meddelande.
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Chassimodell

NV400 L3 bakåt tipp, Tjänstevikt på
chassi i kombination med
byggnationsutförande måste
säkerställas av oss för godkänd
Referensviktsberäkning alternativt
WLTP beräkning.

NV400 L3 bakåt tipp, Tjänstevikt på
chassi i kombination med
byggnationsutförande måste
säkerställas av oss för godkänd
Referensviktsberäkning alternativt
WLTP beräkning.

NV400 L3 bakåt tipp, Tjänstevikt på
chassi i kombination med
byggnationsutförande måste
säkerställas av oss för godkänd
Referensviktsberäkning alternativt
WLTP beräkning.

Axelavstånd (mm)

4332 L3

4332 L3

4332 L3

Totalvikt chassi (kg)

3500

3500

3500

Hytt

Dubbel

Dubbel

Enkel

Utförande

Bakåt tipp

Bakåt tipp med verktygsskåp
monterat framför flak

Bakåt tipp, ej i kombination med
original drag.

Verktygsskåp längd x höjd x
bredd (mm)

600 x 1300 x 2000

Invändig flaklängd (mm)

3160

2560

3960

Invändig flakbredd (mm)

2000

2000

2000

Lämhöjd (mm)

350, spridarläm bak 450

350, spridarläm bak 450

350, spridarläm bak 450

Antal lämmar / sida

1

1

1

Chassimodell

NV400 L3 bakåt tipp, Tjänstevikt på
chassi i kombination med
byggnationsutförande måste
säkerställas av oss för godkänd
Referensviktsberäkning alternativt
WLTP beräkning.

NV400 L3 trevägs tipp, Tjänstevikt
på chassi i kombination med
byggnationsutförande måste
säkerställas av oss för godkänd
Referensviktsberäkning alternativt
WLTP beräkning.

NV400 L3 trevägs tipp, Tjänstevikt
på chassi i kombination med
byggnationsutförande måste
säkerställas av oss för godkänd
Referensviktsberäkning alternativt
WLTP beräkning.

Axelavstånd (mm)

4332 L3

4332 L3

4332 L3

Totalvikt chassi (kg)

3500

3500

3500

Hytt

Enkel

Dubbel

Dubbel

Utförande

Bakåt tipp med verktygsskåp
monterat framför flak, ej i
kombination med original drag.

Trevägs tipp

Trevägs tipp med verktygsskåp
monterat framför flak

Verktygsskåp längd x höjd
600 xx1300 x 2000
bredd (mm)

600 x 1300 x 2000

Invändig flaklängd (mm)

3260

3160

2560

Invändig flakbredd (mm)

2000

2000

2000

Lämhöjd (mm)

350, spridarläm bak 450

400, spridarläm bak 450

400, spridarläm bak 450

Antal lämmar / sida

1

1

1

Alla priser är angivna exkl. moms. Allmänna leveransbestämmelser enligt LFG10. Montering ingår vid vår fabrik i Floby eller vid våra filialer i Göteborg,
Södertälje och Vellinge. Registreringsbesiktning tillkommer. Vissa produkter i sortimentet går ej att kombinera, kontakta alltid Autokaross för
säkerställande av utförande. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser utan föregående meddelande.

Övrigt

Benämning av perforerad aluminium, höjd 900mm, original framstam utgår.
Gallergrindar

Artnr

Redskapshållare för 3st redskap monterad på framstam.
2st plywoodhyllor monterade i verktygsskåp.

Belysning
2st Hella 3003 fjärrljus, monterade med fäste ovanför nummerskyltshållare, kopplade via
Benämning
helljus.

Artnr

3st Hella 3003 extraljus, 2st fjärrljus och 1st Pencilbeam, monterade med fäste ovanför
nummerskyltshållare, kopplade via helljus.
1st LED-arbetslampa ABL 500C, kopplad via strömställare i hytt.
2st LED-arbetslampor ABL 500C, kopplade via strömställare i hytt.
1st LED-arbetslampa Scorpius, kopplad via strömställare i hytt.
2st LED-arbetslampor Scorpius, kopplade via strömställare i hytt.
1st LED-backlampa ABL 500C med reläsats, kopplad över backväxel.
2st LED-backlampor ABL 500C med reläsats, kopplade över backväxel.

Övrig elutrustning
Extrabatteri kit monterat under säte i hytt med rostfria konsoler. 92Ah AGM-batteri,
Benämning
batteriladdare, skiljerelä, säkringshållare.

F2000136
Artnr

Enskilt Godkännande / Registreringsbesiktning
Grundkostnad för Enskilt Godkännande samt vägning och iordningställande av intyg och
Benämning
certifikat. Eventuella överskridande kostnader debiteras enligt provningsorganets prislista.
OBS, bilåterförsäljare ansvarar för att ärendenummer för Enskilt Godkännande finns hos
Transportstyrelsen samt att intyg från bilimportör bifogas när chassi anländer till Autokaross.

Artnr

Autokaross i Floby AB
Centralgatan 18

SE-521 51 Floby
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Skåp

Grundutförande
Flobyskåpet finns till de flesta chassimodeller och är designat för att vara lätt och starkt med ett rostskydd anpassat för det
nordiska klimatet.
Skåpet har flera utrustningsalternativ som t ex sidodörr, sidoluftriktare och olika typer av lastförankring mm.
Lätt, starkt och rostskyddsbehandlat

Skåpsunderredet är tillverkat av varmförzinkat höghållfast stål för maximal lastförmåga och styrka.
Skåpets unikt designade aluminiumprofiler i vitlackerat utförande bidrar till ökad lastförmåga och minskat luftmotstånd.
Lucka över lyftbrygga med aluminiumprofiler i natureloxerat utförande.
Det slagtåliga väggmaterialet av förstärkt termoplast limmas i aluminiumprofilerna vilket ger skåpet en maximal styrka och
täthet mot vatteninträngning.
Väggar lackerade vit RAL9010.
Väggmaterialet lämpar sig väl för foilering med företagsprofilering.
Materialvalen av varmförzinkade stålprofiler samt vitlackerade aluminiumprofiler gör att skåpet har ett anpassat rostskydd för
det nordiska vinterklimatet med saltade vägar.
Säkerhet

Det strömlinjeformade taket minimerar vattenansamling med risk för isbildning vintertid.
200mm höga skyddsplåtar monterade på väggsidor för minimera skador på skåp vid godshantering.
Förankringsskenor monterade 900mm från golv på sidoväggar för säker godshantering.
Integrerade broms- och breddmarkeringsljus i takprofil.
Användar- och servicevänligt

Skåpets konstruktion ger maximal inlastningshöjd med öppen liftlucka.
Det 30mm tjocka transparanta taket ger en ljus och fin arbetsmiljö i skåpet.
Anhåll för lastbrygga minimerar slitage på tätningslist bak.
Miljö

De återvinningsbara materialvalen tillsammans med skåpets aerodynamiska design och låga egenvikt bidrar till en lägre
miljöpåverkan.
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Modeller Skåp

Alla priser är angivna exkl. moms. Allmänna leveransbestämmelser enligt LFG10. Montering ingår vid vår fabrik i Floby eller vid våra filialer i Göteborg,
Södertälje och Vellinge. Registreringsbesiktning tillkommer. Vissa produkter i sortimentet går ej att kombinera, kontakta alltid Autokaross för
säkerställande av utförande. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser utan föregående meddelande.
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Övrigt

Sidodörr med dagöppning 900x1800mm. Tillverkad av lättviktsmaterial med infällt rostfritt
Benämning
stånglås som är låsbart med nyckel från utsida, fotstegsbygel under sidodörr ingår.
Standardplacering är höger sida och att sidodörrens dagöppning börjar 560mm från
framväggens insida alternativt från bakkarmens insida.

Artnr

EFTERMONTERING av sidodörr med dagöppning 900x1800mm. Tillverkad av
lättviktsmaterial med infällt rostfritt stånglås som är låsbart med nyckel från utsida,
fotstegsbygel under sidodörr ingår. Standardplacering är höger sida och att sidodörrens
dagöppning börjar 560mm från framväggens insida alternativt från bakkarmens insida.
Paketlucka, bredd 900mm, höjd 800mm.
Öppningsbar vänster sida. 4st dörrblad tillverkade av Hi-Impact sandwichmaterial. Rakt tak,
välvt tak utgår. Dagöppningsmått: inlastningshöjd -80mm, invändig skåplängd -310mm.
Dubbeldörr med dagöppning 1800x1800mm. Tillverkad av lättviktsmaterial med infällt rostfritt
stånglås på var dörr som är låsbart med nyckel från utsida.
1st förankringsskena på framvägg.
1st extra förankringsskena på var sidovägg.
Spännband för förankringsskena, längd 4m.
Laststötta Safe Load med 90kg tryck.
Förstärkningsplåt i tak vänster sida för parkering av max 4st laststöttor med 90kg tryck.
10st lastöglor, 5st/sida, monterade i sidovägg ca 100mm ovan skåpbotten.
10st lastöglor, 5st/sida, monterade i skåpbotten.
Hög sparkplåt på sidoväggar och framvägg upp till förankringsskena med standardplacering
c/c 900mm.
Skåpbotten av räfflade aluminiumprofiler, plywoodbotten utgår.
Fotsteg till bakgavellyft, höger sida.
Fällbart fotsteg under bakdörrar anpassat för original dragkoppling, längd 1200mm.
Strömförsörjningspaket för matkantiner. 2st 220Ah AGM batterier, distributionsbox,
batteriladdare, laddbooster, smartpass, omformare 2500W, 4st dubbla eluttag. Utrustning
monterad i hyllinredning mot framvägg i skåp. För säkerställande av strömförsörjning
beroende på driftstider mm kontakta Autokaross.
Lastutrymme under skåp tillverkat av varmförzinkat galler, längd 2500mm, bredd 700mm, i
kombination med bakdörrar.
1 par lastramper utan kantprofil tillverkade av aluminiumprofil, längd 2510mm, bredd 305mm,
bärighet 2600kg/par. Kan förvaras i lastutrymme under skåp.
1 par lastramper med kantprofil tillverkade av aluminiumprofil, längd 2510mm, bredd 245mm,
bärighet 2600kg/par. Kan förvaras i lastutrymme under skåp.
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Skåp isolerat

Grundutförande
Flobyskåpet finns till de flesta chassimodeller och är designat för att vara lätt och starkt med ett rostskydd anpassat för det
nordiska klimatet.
Skåpet har flera utrustningsalternativ som t ex sidodörr, sidoluftriktare och olika typer av lastförankring mm.
Lätt, starkt och rostskyddsbehandlat

Skåpsunderredet är tillverkat av varmförzinkat höghållfast stål för maximal lastförmåga och styrka.
60 mm tjock skåpsbotten med isolerande kärna och halkskyddad slityta i grå kulör gör att skåpet med fördel kan användas för
tempererade transporter.
Skåpets unikt designade aluminiumprofiler i vitlackerat utförande bidrar till ökad lastförmåga och minskat luftmotstånd.
Lucka över lyftbrygga med aluminiumprofiler i natureloxerat utförande.
30mm isolerande väggmaterial av Hi-Impact sandwich vilket limmas i aluminiumprofilerna för maximal styrka och täthet mot
vatteninträngning.
Väggar lackerade vit RAL9016.
Väggmaterialet lämpar sig väl för foilering med företagsprofilering.
Materialvalen av varmförzinkade stålprofiler samt vitlackerade aluminiumprofiler gör att skåpet har ett anpassat rostskydd för
det nordiska vinterklimatet med saltade vägar.
Säkerhet

Det strömlinjeformade taket minimerar vattenansamling med risk för isbildning vintertid.
200 mm höga skyddsplåtar monterade på väggsidor för att minimera skador på skåp vid godshantering.
Förankringsskenor monterade 900mm från golv på sidoväggar för säker godshantering.
Integrerade broms och breddmarkeringsljus i takprofil.
Användar- och servicevänligt

Skåpets konstruktion ger maximal inlastningshöjd med öppen liftlucka.
Anhåll för lastbrygga minimerar slitage på tätningslist bak.
Miljö

Materialvalen tillsammans med skåpets aerodynamiska design och låga egenvikt bidrar till en lägre miljöpåverkan.
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Modeller Skåp isolerat

Chassimodell

NV400 L3 WLTP, Tjänstevikt på chassi i kombination med byggnationsutförande måste säkerställas av oss för
godkänd WLTP beräkning.

Axelavstånd (mm)

4332 L3

Totalvikt chassi (kg)

3500

Hytt

Enkel

Utförande

Isolerat lättviktskåp, High Impact sandwich, isolerad skåpbotten, Z-lyft Z3N, vit vindavledare på hyttak, enskilt
godkännande

Invändig längd (mm)

4200

Invändig bredd (mm)

2020

Invändig höjd (mm)

2100

Fri inlastningsbredd (mm) 1960
Fri inlastningshöjd (mm)

2100

Artikelnummer

K967170

Alla priser är angivna exkl. moms. Allmänna leveransbestämmelser enligt LFG10. Montering ingår vid vår fabrik i Floby eller vid våra filialer i Göteborg,
Södertälje och Vellinge. Registreringsbesiktning tillkommer. Vissa produkter i sortimentet går ej att kombinera, kontakta alltid Autokaross för
säkerställande av utförande. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser utan föregående meddelande.
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Verktygslåda

Längd x höjd x djup [mm] 690 x 470 x 405
Utförande

Verktygslåda med aluminiumkropp och rostfritt vänsterhängt lock med infällt Vectorlås. Monterad under flak på
vänster sida.

Artikelnummer

970135

Vikt [kg]

13

Alla priser är angivna exkl. moms. Allmänna leveransbestämmelser enligt LFG10. Montering ingår vid vår fabrik i Floby eller vid våra filialer i Göteborg,
Södertälje och Vellinge. Registreringsbesiktning tillkommer. Vissa produkter i sortimentet går ej att kombinera, kontakta alltid Autokaross för
säkerställande av utförande. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser utan föregående meddelande.
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Övrigt

Sidodörr med dagöppning 900x1800mm med infällt rostfritt stånglås som är låsbart med
Benämning
nyckel från utsida, fotstegsbygel under sidodörr ingår. Vår standardplacering är höger sida
samt att sidodörrens dagöppning börjar 560mm från framväggens insida alternativt från
bakkarmens insida. Ange placering av sidodörr.

Artnr

EFTERMONTERING sidodörr med dagöppning 900x1800mm med infällt rostfritt stånglås som
är låsbart med nyckel från utsida, fotstegsbygel under sidodörr ingår. Vår standardplacering är
höger sida samt att sidodörrens dagöppning börjar 560mm från framväggens insida alternativt
från bakkarmens insida. Ange placering av sidodörr.
1st förankringsskena på framvägg.
1st extra förankringsskena på var sidovägg.
Spännband för förankringsskena, längd 4m.
Laststötta Safe Load med 90kg tryck.
Förstärkningsplåt i tak vänster sida för parkering av max 4st laststöttor med 90kg tryck.
10st lastöglor, 5st/sida, monterade i sidovägg ca 100mm ovan skåpbotten.
Hög sparkplåt på sidoväggar och framvägg upp till förankringsskena med standardplacering
c/c 900mm.
Fotsteg till bakgavellyft, höger sida
Strömförsörjningspaket för matkantiner. 2st 220Ah AGM batterier, distributionsbox,
batteriladdare, laddbooster, smartpass, omformare 2500W, 4st dubbla eluttag. Utrustning
monterad i hyllinredning mot framvägg i skåp. För säkerställande av strömförsörjning
beroende på driftstider mm kontakta Autokaross.

Ramp/Lyft
Benämning
Radiomanöverdon
Z-lyft.

Artnr

Radiomanöverdon Z-lyft, invändigt kabelmanöverdon utgår.
Extra invändigt kabelmanöverdon med spiralsladd Z-lyft.
Extra utvändigt manöverdon Z-lyft.
Avrullningsstopp med 2st infällda klaffar Z-lyft.
Aluminiumbrygga med längd 1600mm.
Eloxerad lyftbrygga Z-lyft.
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Belysning
2st Hella 3003 fjärrljus, monterade med fäste ovanför nummerskyltshållare, kopplade via
Benämning
helljus.

Artnr

3st Hella 3003 extraljus, 2st fjärrljus och 1st Pencilbeam, monterade med fäste ovanför
nummerskyltshållare, kopplade via helljus.
1st LED-arbetslampa ABL 500C, kopplad via strömställare i hytt.
2st LED-arbetslampor ABL 500C, kopplade via strömställare i hytt.
1st LED-arbetslampa Scorpius, kopplad via strömställare i hytt.
2st LED-arbetslampor Scorpius, kopplade via strömställare i hytt.
1st LED-backlampa ABL 500C med reläsats, kopplad över backväxel.
2st LED-backlampor ABL 500C med reläsats, kopplade över backväxel.

Övrig elutrustning
Benämning
Akustisk
backsignal.

819217
Artnr

Alkolås Dräger 7000 (kort uppvärmningstid) inkl. 10st munstycken.
Backkamera S-Vision med 5,6" LCD skärm.

818283, 2st 8182833
817623

Extrabatteri kit monterat under säte i hytt med rostfria konsoler. 92Ah AGM-batteri,
batteriladdare, skiljerelä, säkringshållare.

F2000136

Brandsläckare
Benämning
2kg
pulverbrandsläckare, monterad i hytt.

601170
Artnr

6kg pulverbrandsläckare, monterad i hytt.

601171
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Flak kåpa

Grundutförande
Flobykåpan finns till de flesta chassimodeller och är designad för att vara lätt och stark med ett rostskydd anpassat för det
nordiska klimatet.
Konstruktionens flexibilitet medger som standard flera utrustningsalternativ och varianter.
Lätt, starkt och rostskyddsbehandlad
Kåpans underrede är tillverkat av varmförzinkat höghållfast stål för maximal lastförmåga och styrka.
Det slagtåliga väggmaterialet av förstärkt termoplast limmas i kåpans aluminiumprofiler vilket ger kåpan en maximal styrka och
täthet mot vatteninträngning.
Väggmaterialet lämpar sig väl för foilering med företagsprofilering.
Kåpans unikt designade aluminiumprofiler med integrerade gångjärn i luckorna ger en helt tät förbindelse med kåpan. Detta
gör att luckor med fördel kan användas som regnskydd.
Infällt handtag med skyddslock för låscylindern.
Materialvalen av varmförzinkade stålprofiler samt eloxerade aluminiumprofiler gör att flaket har ett anpassat rostskydd för det
nordiska vinterklimatet med saltade vägar.
Säkerhet

De uppfällbara förankringsöglorna i botten kan med fördel användas för förankring av gods i alla riktningar.
Luckornas unikt designade gångjärnsled är försedd med låsanordning som skyddar kåpans luckor vid påkörning i öppet läge.
Användar- och servicevänligt

Det 30 mm tjocka transparanta taket ger en ljus och fin arbetsmiljö i kåpan.
Luckorna är försedda med två anpassade gasdämpare för enkel öppning och stängning.
Kåpans tak är förberett för montering av 2st lastbågar.
Miljö

De återvinningsbara materialvalen ger låg egenvikt för maximal lastförmåga med minimerad miljöpåverkan.
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Modeller Flak kåpa

Chassimodell

Axelavstånd (mm)

NV400 WLTP, Tjänstevikt på
chassi i kombination med
byggnationsutförande måste
säkerställas av oss för godkänd
WLTP beräkning.
3682 L2

NV400 WLTP, Tjänstevikt på
chassi i kombination med
byggnationsutförande måste
säkerställas av oss för godkänd
WLTP beräkning.
3682 L2

NV400 WLTP Tjänstevikt på chassi
i kombination med
byggnationsutförande måste
säkerställas av oss för godkänd
WLTP beräkning.
4332 L3

Totalvikt chassi (kg)

3500

3500

3500

Hytt

Dubbel

Enkel

Dubbel

Invändig längd (mm)

2450

3200

3030

Invändig bredd (mm)

2120

2000

2000

Invändig höjd (mm)

1320

1320

1320

Utförande

Flakbotten med kåpa, sidoluckor
och baklucka ned till lämkant,
lämhöjd 300mm.

Flakbotten med kåpa, sidoluckor
och baklucka ned till flakbotten, fast
sidovägg bakom sidoluckor.

Flakbotten med kåpa, sidoluckor
och baklucka ned till flakbotten, fast
sidovägg bakom sidoluckor.

Artikelnummer

K969799

K969817

Alla priser är angivna exkl. moms. Allmänna leveransbestämmelser enligt LFG10. Montering ingår vid vår fabrik i Floby eller vid våra filialer i Göteborg,
Södertälje och Vellinge. Registreringsbesiktning tillkommer. Vissa produkter i sortimentet går ej att kombinera, kontakta alltid Autokaross för
säkerställande av utförande. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser utan föregående meddelande.
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Verktygslåda

Längd x höjd x djup [mm] 690 x 470 x 405

690 x 470 x 405

Utförande

Verktygslåda med aluminiumkropp och rostfritt
vänsterhängt lock med infällt Vectorlås. Monterad
under flak på vänster sida.

Verktygslåda med aluminiumkropp och rostfritt
högerhängt lock med infällt Vectorlås. Monterad under
flak på höger sida.

Artikelnummer

970135

970136

Vikt [kg]

13

13

Alla priser är angivna exkl. moms. Allmänna leveransbestämmelser enligt LFG10. Montering ingår vid vår fabrik i Floby eller vid våra filialer i Göteborg,
Södertälje och Vellinge. Registreringsbesiktning tillkommer. Vissa produkter i sortimentet går ej att kombinera, kontakta alltid Autokaross för
säkerställande av utförande. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser utan föregående meddelande.
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Övrigt

3st LED-belysningslister i tak vid lucka, kopplade via luckbrytare. Varningslampa i hytt som
Benämning
indikerar varning för öppen lucka.

Artnr

Centrallås till 3st luckor med styrning från separat fjärrkontroll.
Centrallås till 3st luckor med styrning från separat fjärrkontroll. 3st LED-belysningslister i tak
vid lucka, kopplade via luckbrytare. Varningslampa i hytt som indikerar varning för öppen
lucka.
2st sidoluckor/sida (totalt 5st luckor) endast i kombination med standardhöjd.
5st LED-belysningslister i tak vid lucka, kopplade via luckbrytare. Varningslampa i hytt som
indikerar varning för öppen lucka.
Centrallås till 5st luckor med styrning från separat fjärrkontroll.
Centrallås till 5st luckor med styrning från separat fjärrkontroll. 5st LED-belysningslister i tak
vid lucka, kopplade via luckbrytare. Varningslampa i hytt som indikerar varning för öppen
lucka.
2st takbågar på kåpa i varmgalvaniserat utförande inkl. sidostöd. För montering i kåpans
förmonterade gängmuttrar.
2st lastbågar Thule på kåpa i aluminiumprofil inkl. sidostöd i kompositmaterial,
förankringsöglor samt fästkonsol i rostfritt utförande. För montering i kåpans förmonterade
gängmuttrar.
Stege monterad på baklucka.
75mm svart halkskyddstejp monterad med 75mm intervall på kåpans tak. på kåpans tak,
monterad med 75mm mellanrum för fortsatt ljusgenomsläpp.
Självsugande takventil.
Gasolventil monterad i golv.
Foliering av kåpans 3st luckor samt framvägg, tak folieras ej.
Foliering av kåpans 3st luckor, framvägg samt fasta väggar, tak folieras ej.
Foliering av kåpans 5st luckor samt framvägg, tak folieras ej.

Belysning
2st Hella 3003 fjärrljus, monterade med fäste ovanför nummerskyltshållare, kopplade via
Benämning
helljus.

Artnr

3st Hella 3003 extraljus, 2st fjärrljus och 1st Pencilbeam, monterade med fäste ovanför
nummerskyltshållare, kopplade via helljus.
1st LED-arbetslampa ABL 500C, kopplad via strömställare i hytt.
2st LED-arbetslampor ABL 500C, kopplade via strömställare i hytt.
1st LED-arbetslampa Scorpius, kopplad via strömställare i hytt.
2st LED-arbetslampor Scorpius, kopplade via strömställare i hytt.
2st fäste för arbetsbelysning vid montering av arbetsbelysning på flakets framstamsbåge.
1st LED-backlampa ABL 500C med reläsats, kopplad över backväxel.
2st LED-backlampor ABL 500C med reläsats, kopplade över backväxel.
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Enskilt Godkännande / Registreringsbesiktning
Grundkostnad för Enskilt Godkännande samt vägning och iordningställande av intyg och
Benämning
certifikat. Eventuella överskridande kostnader debiteras enligt provningsorganets prislista.
OBS, bilåterförsäljare ansvarar för att ärendenummer för Enskilt Godkännande finns hos
Transportstyrelsen samt att intyg från bilimportör bifogas när chassi anländer till Autokaross.

Artnr
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Pickup kåpa

Grundutförande

Kåpans hörnstolpar med rundad profil lika lämstolpar och övriga profiler är av natur anodiserat aluminium.

Framvägg och luckor tillverkade i lättviktsmaterial av förstärkt termoplast som är slitstark, slagtålig och återvinningsbar, vit
kulör RAL 9010.

Samtliga luckor försedda med två gasdämpare för stabil öppning. Luckornas gångjärn är integrerade i ett utförande som ger
helt tät förbindelse med kåpan som gör att luckorna med fördel kan användas som regnskydd. Infällda klafflås på vardera
luckan, låsbara med nyckel.

Luckorna har en tryckande tätning som är flexibel vid rörelser i kåpan.

Transparent tak tillverkat i lättviktsmaterial av 30mm förstärkt termoplast som ger en invändigt ljusare kåpa.

Kåpans tak är förberett för montering av 2st lastbågar.

Luftventil placerad på framvägg.

Breddmarkering- och bromsljus enligt gällande bestämmelser.
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Modeller Pickup kåpa

Bilmodell

Navara

Navara

Navara

Hytt

King Cab, 1½

Double Cab, dubbel

King Cab, 1½

Invändig höjd [mm]

1350

1350

1140

Utförande

Sidoluckor till flakkant, baklucka
ned till original bakläm.

Sidoluckor till flakkant, baklucka
ned till original bakläm.

Sidoluckor till flakkant, baklucka
ned till original bakläm.

Bilmodell

Navara

Hytt

Double Cab, dubbel

Invändig höjd [mm]

1140

Utförande

Sidoluckor till flakkant, baklucka
ned till original bakläm.

Alla priser är angivna exkl. moms. Allmänna leveransbestämmelser enligt LFG10. Montering ingår vid vår fabrik i Floby eller vid våra filialer i Göteborg,
Södertälje och Vellinge. Registreringsbesiktning tillkommer. Vissa produkter i sortimentet går ej att kombinera, kontakta alltid Autokaross för
säkerställande av utförande. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser utan föregående meddelande.
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Övrigt

Baklucka ner till flakbotten, original backkamera monteras på baklucka, destruktion av original
Benämning
bakläm.

Artnr

Centrallås till samtliga luckor med styrning från separat fjärrkontroll.
LED-belysningslist i tak vid var lucka, kopplade via luckbrytare. Varningslampa i hytt som
indikerar varning för öppen lucka.
Centrallås till samtliga luckor med styrning från separat fjärrkontroll. LED-belysningslist i tak
vid var lucka, kopplade via luckbrytare. Varningslampa i hytt som indikerar varning för öppen
lucka.
2st lastbågar Thule monterade på kåpans tak.
Stege monterad på baklucka, endast i kombination med baklucka ner till flakbotten.
75mm svart halkskyddstejp monterad med 75mm intervall på kåpans tak.
Strut för förvaring av långt gods, längd 600mm, bredd 1000mm, monterad i kåpans framvägg
över hytt.
Strut för förvaring av långt gods, längd 1000mm, bredd 1000mm, monterad i kåpans framvägg
över hytt.

Belysning
2st Hella 3003 fjärrljus, monterade med fäste ovanför nummerskyltshållare, kopplade via
Benämning
helljus.

Artnr

3st Hella 3003 extraljus, 2st fjärrljus och 1st Pencilbeam, monterade med fäste ovanför
nummerskyltshållare, kopplade via helljus.
1st LED-arbetslampa ABL 500C, kopplad via strömställare i hytt.
2st LED-arbetslampor ABL 500C, kopplade via strömställare i hytt.
1st LED-arbetslampa Scorpius, kopplad via strömställare i hytt.
2st LED-arbetslampor Scorpius, kopplade via strömställare i hytt.
1st LED-backlampa ABL 500C med reläsats, kopplad över backväxel.
2st LED-backlampor ABL 500C med reläsats, kopplade över backväxel.

Enskilt Godkännande / Registreringsbesiktning
Vägning och registreringsbesiktning A2 av PB eller LB under 3,5ton. Fordonet typgodkänt och
Benämning
har tekniska data.

Artnr
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Kontakta oss - Försäljning

Per Johansson, försäljnings- / marknadschef
Tel: 0515-72 34 12
Mobil: 0705-42 77 07
E-mail: per.johansson@autokaross.se
Per-Otto Björklind
Tel: 0515-72 34 11
Mobil: 0705-77 38 80
E-mail: per.otto.bjorklind@autokaross.se
Joakim Abrahamsson
Tel: 0515-72 34 37
Mobil: 0765-25 34 37
E-mail: joakim.abrahamsson@autokaross.se
Johan Fritz
Tel: 08-550 203 02
Mobil: 0706-94 91 54
E-mail: johan.fritz@autokaross.se
Robert Schwarz
Tel: 08-586 370 01
Mobil: 0703-65 99 19
E-mail: robert.schwarz@autokaross.se
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Allmänna
leveransbestämmelser

LFG 10

för leverans av påbyggnationer som karosserier,
tippar, kranar, rullflaksväxlare, liftdumper och
tankbyggnationer m.m. samt släpvagnar
Utgivna år 2009 av Lastfordonsgruppen, LFG,
inom Teknikföretagen, representant för påbyggarna,
och MRF, representant för återförsäljarna.

Tillämplighet
1. Dessa allmänna leveransbestämmelser ska tillämpas
när parterna skriftligen eller på annat sätt avtalat därom.
Avvikelser från bestämmelserna måste avtalas skriftligen för att bli gällande.
Definition
2. I dessa bestämmelser har uttrycket Godset följande
betydelse:
Material och föremål i övrigt samt det arbete som säljaren ska leverera respektive utföra enligt avtalet.

Copyright Lastfordonsgruppen inom Teknikföretagen
www.lastfordonsgruppen.se

Produktinformation
3. Uppgifter i produktinformation och prislistor är bindande endast i den utsträckning avtalet uttryckligen
hänvisar till dem.
Lagar m.m.
4. Säljaren är skyldig att utföra ändringar föranledda av
ändrad lagstiftning eller praxis som sker fram till tidpunkten för leveransen. Köparen är skyldig att ersätta
säljaren för de kostnader som ändringarna medför.
Säljaren ska tillhandahålla information i den omfattning som krävs för att producenten ska kunna uppfylla
sitt producentansvar enligt gällande lagar och regler.
Om leveransförsening för vilken säljaren ansvarar får
till följd att Godset inte skulle få användas på avsett sätt,
är säljaren skyldig att på egen bekostnad ombesörja att
Godset på faktisk leveransdag överensstämmer med gällande svenska lagar eller meddelad dispens.
Säljaren ska, för att intyga att Godset överensstämmer
med bestämmelserna i EG:s maskindirektiv, utfärda en
EG-försäkran om överensstämmelse samt förse Godset
med CE-märke.
Ansvar för omhändertagen egendom
5. Säljaren ska ta god vård om chassi och annan egendom
som köparen överlämnat. Säljaren ansvarar för skada på
sådan egendom om han inte kan visa att han inte varit
oaktsam.

Parterna kan avtala om att säljaren ska teckna försäkring avseende den omhändertagna egendomen.
Leveransklausul
6. Har inte annat avtalats ska leverans ske ”Ex Works”
(”från fabrik”) enligt vid avtalets ingående gällande INCOTERMS.
Utbildning
7. Om säljaren enligt avtalet ska svara för utbildning av
köparens personal ska utbildningen, om inte annat överenskommits, äga rum i säljarens lokaler.
Leveranstid
8. Uppstår leveransförsening på grund av någon i punkt
29 angiven omständighet eller på grund av någon handling eller underlåtenhet från köparens sida, vari innefattas
försenad leverans av chassi eller annan egendom, ska leveranstiden förlängas så mycket som med hänsyn till alla
omständigheter i fallet kan anses skäligt. Detta gäller oavsett om orsaken till förseningen inträffar före eller efter
utgången av den ursprungligen avtalade leveranstiden.
9. Levererar säljaren inte Godset i rätt tid, har köparen
rätt till vite från den dag leverans skulle ha skett. Om
säljaren kan visa att någon annan vållat dröjsmålet, t.ex.
leverantören av en för Godset viktig, svårersättlig och
kostsam komponent, ska dock vitet begränsas till det belopp som säljaren kan erhålla från den vållande.
Vitet ska, för varje hel vecka förseningen varar, beräknas på den del av det avtalade priset som hänför sig till
den del av Godset som på grund av förseningen inte kan
tas i avsett bruk.
Vitet utgör de första fem veckorna 0,5 % per vecka och
de därefter följande veckorna 1 % per vecka.
Vitet ska inte överstiga 7,5 % av det beräkningsunderlag som anges i andra stycket ovan.
Vitet förfaller till betalning vid skriftligt krav från
köparen, dock tidigast när allt gods levererats eller vid
tidpunkten för hävning enligt punkt 10.

Förvaras tillsammans med fordonets
övriga handlingar

…………………….
KO-nr/Garantisedelnr

Garantivillkor för produkter och byggnationer från Autokaross i Floby AB
1. Allmänna villkor
- Garantin gäller 24 mån från leveransdagen av påbyggnad från Autokaross och följer i övrigt
Allmänna leveransbestämmelser LFG 03 om inget annat överenskommets och bekräftats via
orderbekräftelse från Autokaross.
- Garantin gäller för produkt/byggnation i originalutförande.
- Garantin följer den som är ägare av fordonet under garantitiden och omfattas endast av de
produkter/byggnationer och utrustning som bekräftats via orderbekräftelse från Autokaross i Floby
AB.
- Garantin gäller under förutsättning att produkten/byggnationen genomgår en serviceinspektion
enl. bifogat schema under perioden 10-18 mån. efter leveransdagen. Serviceinspektionen ska
utföras av för bilmärket auktoriserad verkstad (lämpligen i samband med bilens ordinarie
inspektion). Medföljande inspektionsschema ska vara ifyllt på alla punkter, signerat och stämplat
med verkstadens namn och servicemekaniker.
- Kompletterande produkters (ex. kranar, bakgavellyftar, mm) garantivillkor gäller separat och
omfattas ej av Autokaross ´ garanti.
2. Omfattning
- Autokaross svarar för fel på produkten enl. ovan som föreligger vid leveransen eller som
uppkommer under garantitiden vid normal förslitning.
- Autokaross ansvarar inte för fel beroende/orsakade av:
- handhavandefel som ej följer Autokaross´ instruktionsböcker eller anvisningar.
- uppenbar misskötsel, vanvård eller överbelastning
- ombyggnader eller förändringar av produkten/byggnationen utanför Autokaross egna
verkstäder
- service och reparationer utförda av icke auktoriserad Autokarossverkstad och att original
reservdelar ej använts.
- inspektion ej utförts eller dokumenterats enl. Allmänna villkor ovan
- fordonet utsatts för yttre åverkan eller olycka.
- användande av ej rekommenderade oljor/vätskor
3. Övrigt
- Garantin gäller ej vid export av fordonet eller produkten/påbyggnaden.
- Ägaren/brukaren av produkten/påbyggnaden har inte i något fall rätt till ersättning för förlust privat,
i egen eller annans verksamhet beroende på ev. uppkomna fel orsakade av
produkten/påbyggnaden.

fortsättning på nästa sida
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4. Garantianspråk/reklamationer
- Skriftlig framställan alt. tel.kontakt ska alltid tas med reklamationsansvarig hos Autokaross i Floby
AB, innan åtgärder får vidtagas.
- Autokaross förbehåller sig rätten att bedöma skäliga åtgärder och kostnader.
- Reklamationssedel kan beställas från Floby enl. nedanstående adress eller telefon
Kriterier för reklamationsbehandling:
- garantisedelnummer ska alltid åberopas
- beskrivning av felsymptom och trolig skadeorsak
- datum för skada
- specificerad kostnadsuppgift på material och arbetskostnad för felets avhjälpande
- vid rekvirering av material från Autokaross faktureras materialet vilket krediteras när Autokaross
mottagit gods och godkänt reklamationen
- fakturor på åtgärder som utförts på produkt utan vårt godkännande returneras

5. CE-märkt produkt
Ändringar av CE-märkt produkt kan påverka säkerheten. Vid förändringar krävs Autokaross´ skriftliga
godkännande. Uppfylls ej detta upphör CE-märkning att gälla och ansvaret för produktens säkerhet
överförs till den som gjort förändringen.
6. Montering av CE-märkt produkt
Gäller produkt/byggnation levererad av Autokaross som monterats av annat av Autokaross godkänt
företag

Vi intygar:
- att CE-märkt produkt monterats enl. instruktioner
- att montage/leveranskontroll skett
………………………………………………………….
Signatur

………………………………..
monteringsdatum

………………………………………………

…………………………..

Företag

organisationsnummer

Kopia av undertecknad montageförsäkran skickas per post, E-mail, eller fax till Autokaross i Floby AB
Original försäkran medsändes fordonet vid leverans och CE-märke appliceras på lämpligt ställe

Garantivillkor 2006-07-05
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