
FÖR POST- OCH BUDBILAR

Modul-Express



Fällbara hyllor. Systemet är tillverkat i ultrahöghållfast stål och är därför både lätt och robust. Systemet är en perfekt 
lösning för verksamheter som är i behov av bra förvaringsmöjligheter, men från fall till fall behöver nyttja hela fordonets 
golvyta. När hyllorna används ökas den effektiva lastytan i bilen med upp till 50 procent. 

Mellanvägg med skjutdörr. Mellanväggen är tillverkad i lättviktsmaterial och skjutdörren ger snabbt och smidigt tillträde 
till lastutrymmet från förarhytten. Ett mekaniskt eller elektriskt lås kan beställas som tillval.

Integrerat. Hyllstegarnas 
T-spårsprofil kan användas 
för exempelvis lastsurrning. 
Komplettera med produkter från 
vårt surrningssortiment. 

Ergonomisk. Stor vikt har lagts 
vid att utveckla en praktisk och 
ergonomisk lösning. Tack vare 
dubbla gasfjädrar är hyllorna 
enkla att fälla upp och ned. 

Designat. Högre bak- och 
sidokanter gör att paket ligger 
säkert på hyllorna. Den lägre, 
specialdesignade framkanten 
underlättar vid urlyftning. 
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Robust. De fällbara hyllorna har 
en lastkapacitet på 120 kg och 
användaren kan själv välja vilken 
lutning respektive hyllplan skall ha. 

Installation. Systemet kan 
installeras utan att åverkan 
görs på fordonets kaross, vilket 
eliminerar risken för rost och höjer 
bilens andrahandsvärde. 

Tillbehör. Ett instegshandtag på 
mellanväggen underlättar vid 
instigning i fordonets lastutrymme 
genom sidodörren.
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TILLBEHÖR

Surrning med spännare  
och J-krokar 4.5 m

Surrning med liten spännare,  
S-krokar och smalt band 2.0 m

Surrning med liten spännare, 
S-krok + J-krok och smalt band 2.0 m

Surrning med J-krokar 2.0 m Surrning med spännare 4.5 m

Surrningsstyrka 250 kg (LC 125 daN)

Surrningsstyrka 250 kg (LC 125 daN) Surrningsstyrka 1200 kg (LC 600 daN)

Surrningsstyrka 1200 kg (LC 600 daN) Surrningsstyrka 300 kg (LC 150 daN)

Lastsurrningsögla för T-spår Lastsurrningskrok för T-spår

Surrning 1.2 - 4.0 m

Förpackning om 2 st
Surrningsstyrka 300 kg (LC 150 daN)
Förpackning om 2 st

Lastkapacitet: 500 kg Lastkapacitet: 500 kg

Gummistropp

Metervara


