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TOYOTA

Praktiska öppningsbara sidoluckor ingår som standard.

Y1-Kåpa
Y-1 kåpan är tillverkad i 40mm isolerande
sandwichmaterial i väggar och tak.
Sidoluckor och lucka bak ner till flakgolv,
bakläm demonteras samt registreringsbesiktning, ingår som standard.
EXEMPEL PÅ TILLVAL
• Centrallås
• Belysning i skåp
• Takbågar
• Stege på baklucka
• Varningsljus blixt/roterande
• Långgodsställning
• Glasfiberstrut över hytt/förhöjd kåpa 250 mm
• Förstärkt halkskyddat tak
• Backlampa
• Arbetsbelysning
• Inredningar m.m.
STORLEK KÅPA (inv. mått mm)
Hilux S-Cab
Hilux X-Cab
Hilux D-Cab

LÄNGD BREDD

HÖJD

2340
1830
1545

1100
1100
1100

1515
1515
1515

Skåpet här är extrautrustat.

Y2-Skåp
Y2-skåpet är tillverkat med 40 mm isolering i väggar och tak, 45mm isolering i det förstärkta wiragolvet.
Lucka bak, sidoluckor, skärmar och kjolar under skåpet ingår som standard. Demontering av flak och registreringsbesiktning ingår i priset. S-Cab kan fås såväl med som utan kjolpaket.
(Toyota Hilux som chassibil, där tillkommmer besiktningskostnad).
EXEMPEL PÅ TILLVAL
• Centrallås
• Belysning i skåp
• Takbågar
• Spoiler/vindavvisare
• Stege på baklucka
• Varningsljus blixt/roterande
• Långgodsställning
• Glasfiberstrut över hytt / förhöjt skåp 250 mm
• Förstärkt halkskyddat tak
• Backlampa
• Arbetsbelysning
• Inredningar m.m.
STORLEK KÅPA (inv. mått mm)
Hilux S-Cab
Hilux X-Cab
Hilux D-Cab

LÄNGD

BREDD

HÖJD

2350
1870
1600

1725
1725
1725

1050
1050
1050

Toyota Hilux med inredning.
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TOYOTA
Hilux med aluminiumflak
Ett mycket praktiskt och väl tilltaget flak utvecklat
och framtaget för Toyota Hilux. Tillverkat helt
i aluminium, vilket håller ner totalvikten.
Flakgolv i 12 mm halkfri vattenfast slitstark plyfa.
Framstam med gallergenomsikt och svartlackerad
karmprofil i nivå med hyttak. Lämmar 300 mm höga
och utrustade med läm i lämlås, modell Kinnegrip.
6 st försänkta surrningsbyglar i flakbotten (3 st sida).
Skärmar med stänkskydd monterade under flak.
EXEMPEL PÅ TILLVAL
• Arbetsbelysning 2 st bakåt med brytare i hytt
• Arbetsbelysning 2 st LED bakåt med brytare i hytt
• Backlampa E-godkänd kopplad över backväxel
• Backkamera MXN med visir och 5” färgskärm
• Varningsljus roterande orange på framstam
• Varningsljus blixt på framstam
• Varningsljus bakre 2 st blixt
• Dragkrok
ALU-FLAKET (inv. mått mm)
LÄNGD BREDD HÖJD
S-Cab 2500
X-Cab 2100
D-Cab 1800

1850
1850
1850

300
300
300

Fällbara hela lämmar och ett slitstarkt, halkfritt flakgolv i plyfa.

Höjd = Lämhöjd

Ett flak som tål tuffa tag!
Hilux med stålflak

EXEMPEL PÅ TILLVAL
• Arbetsbelysning 2 st bakåt med brytare i hytt
• Arbetsbelysning 2 st LED bakåt med brytare i hytt
• Backlampa E-godkänd kopplad över backväxel
• Backkamera MXN med visir och 5” färgskärm
• Varningsljus roterande orange på framstam
• Varningsljus blixt på framstam
• Varningsljus bakre 2 st blixt
• Dragkrok
STÅL-FLAKET (inv. mått mm)
LÄNGD BREDD HÖJD
S-Cab 2550
X-Cab 2090
D-Cab 1800

1850
1850
1850

300
300
300

Framstam i aluminium med gallergenomsikt.
Fällbara lämmar och ett slitstarkt 18 mm, halkfritt Wiragolv.

Höjd = Lämhöjd
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Ett robust och varmförzinkat flak med halkfritt
18 mm Wiragolv. Framstam i aluminium med
gallergenomsikt, monterad på en stålram.
Lämmar 300 mm höga, fällbara och demonterbara
med löstagbara hörnstolpar. Lämmarna är oberoende av varandra, och är utrustade med lämlås.
3 st förankringsöglor per sida i flakkarmen. Skärmar
med stänkskydd under flak, och godkänd belysning.

