Lastsäkringssystem
Flexibelt modulsystem för alla laster

• Modulärt och flexibelt system
• Välj fäste, stötta eller ögla efter behov
• Patenterad hylsa med enkel insvetsning
• ADR-godkända containerfästen
• Stöttor i stål eller aluminium

Säkra lasten precis
som du vill
Först kör du byggdelar till ett lager och sedan timmer från skogen. I morgon kör du plank till
ett byggvaruhus eller maskindelar från en fabrik. Hur sjutton ska du lyckas lastsäkra allt?
Med LAXO Lastsäkringssystem får du en flexibel och
pålitlig lösning för alla typer transporter. Du väljer hylsor,
fästen, stöttor eller öglor efter behov. Det spelar ingen roll
om dina behov ofta förändras – det här systemet kan du
anpassa och utveckla hur långt som helst.

När ditt företag växer och utvecklas är det enkelt att
komplettera med nya delar. LAXO-systemet innehåller redan en mängd olika lastsäkringar, men vi arbetar ständigt
med nya innovativa lösningar för att anpassa systemet till
ännu fler användningsområden.

Fem fördelar med lastsäkringssystemet
Olika last varje dag
När du utrustat dina flak med LAXO-hylsan kan du byta
utrustning inför varje körning. Välj fritt mellan containerfästen, stöttor, förankringsöglor eller andra speciallösningar.

Ett smartare containerlås
Du lastsäkrar enkelt dina containerfrakter med vårt
ADR-godkända containerlås. Med ett Containerlås i
varje hörn kan du säkra en container upp till 32 ton.
Och du – all montering sker ovanifrån.

Lättviktigt och hållfast
Med stöttor av heldragen och eloxerad aluminium håller
du nere vikten, samtidigt som du klarar av de flesta
utmaningarna på ditt flak. Oavsett om du kör takstolar,
maskindelar, pallgods eller plank.

En stötta som (nästan) aldrig knäcks
Våra seghärdade stålstöttor tål extrem belastning utan
att deformeras. Genom att stålet fjädrar minskar också
påfrestningen på både fordonet och infästningarna.

Originaldelar rakt igenom
Alla tillbehör tillverkas i samma fabrik och precisionen
blir därför perfekt. Med LAXO Original lirar alla delar med
varandra och den skandinaviska kvaliteten ger dig många
bekymmersfria mil.

Vid containerfrakter sker hela lastsäkringen ovanifrån
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3. Ställ containern på flaket.
För in låssprinten genom hörnlådan
och in i fästet. Rotera sprinten ett
halvt varv för att låsa lasten.
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1. För ner containerfästet i hylsan.
2. Skruva överdelen medsols, tills
tappen (2b) är i sitt ändläge.

LAXO tar egna vägar
Vi brukar säga att vi bygger bra saker för dig som arbetar med transporter på vägen
eller i skogen. Genom att hela tiden pressa gränsen för vad som är möjligt, lyssna på
våra kunders önskemål och tänka utanför boxen har vi positionerat oss som en av
världens främsta utvecklare av påbyggnader, timmerutrustning och lastsäkringar.
Många av de uppfinningar och lösningar vi har utvecklat genom åren har senare blivit
norm i branschen. Det vi ser hos flera andra fabrikat idag är innovationer som vi tog
fram för många år sedan. Vi behåller vår ledande position genom att rita in flexibilitet,
kvalitet och lönsamhet redan på konstruktionsstadiet.
Vi bygger och utvecklar
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Snabblåssystem
Liftdumper
Timmerbankar
Lastsäkring
Betongroterare
Kranavställare
Fastflak
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