Svensk kvalitet
sedan 1947

Laxo Mekan har alltid

lanserades snabblåssys-

lastsäkring av behållare

tagit egna vägar. Sedan

temet vilket gör det möj-

på liftdumper, eloxering

starten 1947 har man

ligt att snabbt byta hela

av stöttar och bankar i

varit ledande i utveck-

påbyggnaden på bilen

aluminium, kranlås och

lingen av innovativa lös-

och därigenom lösa flera

styrsystem för betong-

ningar som förbättrar

uppgifter med en och

roterare med separerade

lönsamhet, effektivitet

samma bil. Genom åren

hydraulfunktioner är

och arbetsmiljö i hela

har Laxo varit först med

några exempel. Idag är

transportcykeln. Det

mängder av innovatio-

produkterna prövade i de

gjordes tidigt flera stora

ner och många är man

tuffaste applikationerna

mekaniska lösningar och

fortfarande ensamma

men ändå i ständig ut-

uppfinningar som sedan

om. Inbyggd spännare i

veckling. Nu sker stor del

blivit norm. Bland annat

timmerbanke, hydrauliskt

av utvecklingen genom

var man först med

snabblås, mellanram

att finna nya vägar att

hårdkromade hydraulik-

för utbytbarhet mel-

styra mekaniken och i

cylindrar för tippar. 1962

lan chassin, hydraulisk

materialutveckling. Med
stora investeringar i
produktionsutrustningen
och genom ny teknik
utvecklar Laxo också
produktionsmetoderna.
Det leder till ännu högre
kvalitet och precision.
Genom den konsekventa satsningen på moduluppbyggnad utvecklas
idag lastsystem med
maximal flexibilitet som
är lätta att bygga om,
förändra och uppgradera. När du väljer
Laxo får du en samarbetspartner med
tradition, nytänkande
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och framtidstro.

Laxosystemet
– Det flexibla systemet för
pålitlig lastsäkring

Ett komplett
och flexibelt
system

Hög kvalitet
ger lång
ng livslängd

Laxo erbjuder ett komplett sys-

Det ärr noggrannhet med detal-

tem för alla typer av lastsäkring.

jerna som skapar den extremt

Med mängder av innovativa lös-

höga
ga kvaliteten i Laxosystemet.

ningar kan systemet anpassas

Delarna av aluminium ärr av

till dina applikationer och utveck-

extremt hållfast heldragen

las allt eftersom dina behov

eloxerad aluminium. Stålstötöt-

förändras. Genom lyhördhet,

tor, hylsor och förankringöglor
glor

erfarenhet och nytänkande

ärr precisionstillverkade i seg-

försöker vi ständigt att vidare-

härdat stål av högsta
gsta kvalitet.

utveckla Laxosystemet med

Det innebär exempelvis att

förbättringar av nuvarande

stöttorna inte böjs, utan återtar
tertar

produkter och genom helt nya

sin form efter att ha utsatts för

lösningar. Vårt utvecklingsarbete

extrem belastning. Tack

har sedan länge fokuserats på

vare systemets modul-

effektivitet, lönsamhet, ergonomi

uppbyggnad förenklar vi

och arbetsmiljö.

monteringen och kan lätt
skapa högkvalitativa speciallösningar anpassade
till kundens behov.

Laxo
Aluminiumstöttor

Lastförankring
Laxo-hylsan är helt rund och
kan enkelt monteras på flak
eller i änden på en banke. Den

Stöttorna har låg egenvikt och

finns i olika storlekar för olika

finns både som mittstötta och

behov och de passar våra

för montering i ytterkant. Du kan

ADR-godkända container-

enkelt byta och flytta stöttorna på

fästen, förankringsöglor och

bil och släp efter dina behov. Det

stöttor i stål eller aluminium.

finns också ett brett utbud av till-

Vi kan även erbjuda direkt-

behör som gör att byggnationen

monterade för-

lätt kan anpassas, utvecklas och

ankringsöglor som

förändras med dina krav.

lätt kan flyttas från

Laxo
Stålstöttor

över- till undersida

Med det seghärdade specialstålet
har vi utvecklat stöttor som, trots
lägre vikt, tål extrem belastning
och stötar utan att deformeras.
Genom att stålet fjädrar blir också
påfrestningarna i infästning och
fordon lägre. En stötta som tål de
tuffaste jobben.

och som då lämnar
flaket helt slätt.

