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Thor-schaktflak

Thor-Standardutförande
*6mm botten
*4 mm sidor
*24 tons ram
*kombilucka
*schackt lucka luftstyrd
*HARDOX
*valfri RAL-färg
*släntad framstam
*lastsäkringsöglor- framstam 2 st
*spridarutrustning

13m3 - 69.000,15m3 – 72.000,Marknaden mest stabila flak -byggt för tuffa transporter.
Med dess nya kantlina garantanterar vi er ett robust men
ändå lättviktigt flak som kommer i HARDOX 450.

18m3 – 74.000,22m3 – 76.000,-

Flaket är utrustat med automatläm, kombilucka,
lastsäkringsöglor i flaket och på sidorna samt släntad framstam.

Spannmålsflak
Spannmålsflak - Standardutförande
*4mm botten 3mm sidor
(alternativt 3mm botten
2mm sidor)
*Hänglucka
*Kapell
*Kapellbågar
*S355 stål
*Valfri RAL
*24tons ram

3mm botten/2mm
sidor

4mm botten/3mm
sidor

22m3 – 33.000,-

22m3 – 40.000,-

30m3 – 39.000,-

30m3 – 45.000,-

35m3 – 44.000,-

35m3 – 47.500,-

40m3 – 49.000,-

40m3 – 52.000,-

Detta spannmål-/flisflak är speciellt framtaget för spannmål, betor, flis och andra lätta material. Vi erbjuder från
13m3 ända upp till 44m3. Kapell/nät går att beställa både som fasta och avtagbara. Du kan välja mellan hängande
bakläm, dörrar eller kombilucka. Vi erbjuder även med automatläm, luft, hydraul eller manuell öppning.
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Lämflak

Flakgrossitens helt nya lämflak!
Perfekt till dig som håller på med mycket varierad körning inom gods
och pallhantering. Kan fås från 5,60m -7m. Botten finns att beställas i
HARDOX, S355 Stål eller Plyfa.
Utrustning:
•
•
•
•
•

2 låsbara förvaringsskåp på framstammen
12 lastsäkrings öglor i botten/ briab krokar
Kinnegripstolpar K20
Alu-dörrar bak/Kombilucka/Hängande lucka
Luftstyrd automatläm/luftstyrda hakar/manuell öppning

Lämflak/stycke – standardutförande

6m/800mm sidor
*2 låsbara förvaringsskåp på framstam

88.000,-

*24tons ram

6,5m/800mm sidor

*6st briabkrokar vardera sida
*Kinnegripstolpar K20

93.000,-

*Alu-dörrar bak eller kombilucka

6m/1000mm sidor

*Valfri RAL-färg

90.000,-

*Manuell öppning

6,5m/1000mm sidor

*6st stolphållare vardera sida och 6st i mitten
*Stropphängare framstam ovankant

99.000,-

*4mm S355 stål botten

Lämflak/anläggning – standardutförande
*2 låsbara förvaringsskåp på framstam
*24tons ram
*6st briabkrokar vardera sida
*Kinnegripstolpar K20
*Kombilucka
*Valfri RAL-färg
*Schaktlucka - luftstyrd

6m/800mm sidor
93.000,6,5m/800mm sidor
99.000,6m/1000mm sidor
95.000,-

*Stropphängare framstam ovankant

6,5m/1000mm sidor

*4mm HARDOX450 stål botten

102.000,-
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Maskinflak
Ett starkt och lättjobbat flak. Erbjuds från 5.60m till
7.0m långa. Finns med ramper eller slänt, med eller
utan rullar. Stolpar på sidorna och i flaket som kan
placeras ut efter speciella önskemål, annars enligt
standardutförande. Två stora lådor på framstammens
framsida där man kan förvara t.ex stolpar, spännband
eller kedjor. Erbjuds med stål-/träbotten eller helt i
stål med halkskydd. Finns både med och utan
hjulfickor. Kan även byggas med Alu-sidor. Beställs i
valfri RAL-färg.

Maskinflak/ramper – standardutförande

*12st stålstolpar
*Förvaringslådor 2st framstam
*Stolphållare framstam

22tons med

24tons med

hjulfickor

korrigerad stålbotten trä/stålbotten

6m – 42.000,-

6m – 41.000,-

6m – 39.000,-

6,5m – 45.000,-

6,5m – 44.000,-

6,5m – 42.000,-

7m – 50.000,-

7m – 47.000,-

7m – 45.000,-

22tons med

24tons med

24tons med

hjulfickor

korrigerad stålbotten

trä/stålbotten

6m – 42.000,-

6m – 41.000,-

6m – 39.000,-

6,5m – 45.000,-

6,5m – 44.000,-

6,5m – 42.000,-

7m – 50.000,-

7m – 47.000,-

7m – 45.000,-

24tons med

*Valfri RAL-färg

Maskinflak/slänt – standardutförande

*12st stålstolpar
*Förvaringslådor 2st framstam
*Stolphållare framstam
*Valfri RAL-färg
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Kranflak
Detta kranflak går att få med samma specifikationer som
Flakgrossistens Lämflak. Lastväxlarflaket förbereds
dessutom för olika kranar med fästpunkter samt anpassas
för marknadens olika lastväxlare. Perfekt till dig som håller
på med mycket varierande körning allt från pallgods till
grus och stentransport. Kan fås från 5,60m -7m. Botten
finns att beställas i HARDOX eller S355 Stål.

Kranflak/stycke – standardutförande

Totallängd
*2 låsbara förvaringsskåp på framstam

6m/800mm sidor

*24tons ram

90.000,-

*6st briabkrokar vardera sida

6,5m/800mm sidor

*Kinnegripstolpar K20
*Alu-dörrar bak eller kombilucka

95.000,-

*Valfri RAL-färg

6m/1000mm sidor

*Manuell öppning

95.000,-

*6st stolphållare vardera sida och
6st i mitten
*Stropphängare framstam ovankant

6,5m/1000mm sidor
103.000,-

*4mm S355 stål botten
*universal kranplatta ingår

Kranflak/anläggning – standardutförande

Totallängd
*2 låsbara förvaringsskåp på framstam
*24tons ram
*6st briabkrokar vardera sida
*Kinnegripstolpar K20
*Kombilucka
*Valfri RAL-färg
*Schaktlucka - luftstyrd
*Stropphängare framstam ovankant
*4mm HARDOX450 botten
*universal kranplatta ingår

6m/800mm sidor
100.000,6,5m/800mm sidor
105.000,6m/1000mm sidor
110.000,6,5m/1000mm sidor
115.000,-
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Allroundflak – standardutförande
*4mm botten 3mm sidor
(alternativt 3mm botten
2mm sidor)
*Dörrar
*S355 stål
*Valfri RAL
*24tons ram

3mm botten/2mm
sidor

4mm botten/3mm
sidor

22m3 – 38.000,-

22m3 – 40.000,-

30m3 – 46.000,-

30m3 – 49.000,-

35m3 – 52.000,-

35m3 – 56.000,-

40m3 – 56.000,-

40m3 – 61.000,-

Detta flak är gjort för tuffa hanterigar vid t.ex byggarbetsplatser eller återvinningscentraler. Kommer
med en kraftig topplina som är speciellt tålig vid lastning och annan hantering. Sidorna och botten har
en lätt välvning som ger en hållfast och stötupptagande konstruktion. Kan fås från 13m3 och uppåt,
olika takutförande, med kombilucka, hängande eller med dörrar. Byggs i HARDOX eller S355 Stål.

Ribbflak

Ribbflak – standardutförande
*4mm botten 3mm sidor
(alternativt 3mm botten
2mm sidor)
*Dörrar
*S355 stål
*Valfri RAL
*24tons ram

3mm botten/2mm 4mm botten/3mm
sidor
sidor

22m3 – 31.500,- 22m3 – 33.000,30m3 – 40.000,- 30m3 – 42.000,35m3 – 44.000,- 35m3 – 46.000,40m3 – 48.000,- 40m3 – 50.000,-

Ett stabilt och lite billigare alternativet som är bra för t.ex. skrot, sopor eller andra aggressiva material.
Detta flak kan vi erbjuda med rundad botten, 90 graders eller 45 graders botten. Det går även att
göra en extra korrigering i ribborna, vilket gör att de tål extra
belastning och är perfekt när man hanterar dem med andra maskiner eller om de står i tuffa miljöer.
Erbjuds i S355 eller HARDOX.
Finns från 10m3 upp till 44m3 och från 5.60m upp till 7m. Kapell eller lastsäkrings-nät går att beställa
både som fast och avtagbart. Finns med kombilucka, hängande eller dörrar.
Automatläm, schaktläm eller hakar. Luft, hydraul eller manuell
öppning.

