
Fastflak
Skräddarsytt och lastat med möjligheter



Fem smarta tillval
För alla dina laster
Välj golv av aluminium eller plyfa. Komplettera med 
LAXO-hylsan och surrningsstegar för optimal lastsäkring. 
Med utdragsjärn bak kan du köra längre grejer.

Robusta lämmar
Infällda fotsteg i en springläm gör det enkelt att borda 
flaket. Resten av lämmarna varierar vi längden på efter 
dina behov och hjulens position.

Många lyftmöjligheter
Du lastar enkelt pallgods med en bakgavellyft. En kran 
bakom hytten ökar möjligheterna ännu mer och med 
en bakmonterad kran når du även släpet.

Optimal förvaring
Med verktygslådor under flaket får du plats med både 
surrningsutrustning, containerlås och kättingar. Stöttorna 
förvaras bäst på framstammen.

Lastsäkringssystem
Vår patenterade hylsa ger dig friheten att lastsäkra precis 
som du vill. Växla fritt mellan containerlås, stöttor och 
öglor inför varje körning.

Bara ett perfekt 
flak är gott nog
Det är du som bestämmer hur ditt flak ska se ut – hur långt det ska vara, om du behöver en 
kran och var den ska sitta, hur höga lämmar du behöver och så vidare. Golv av aluminium 
eller plyfa, bakgavellyft eller paketläm, verktygslådor, framstammens utformning...

Det är mycket att tänka på när man när man bygger 
flak, men det är inte så komplicerat som det låter. 
Tillsammans hittar vi precis rätt lösning för din lastbil. 
Du berättar vad du behöver, vi ritar in det, du godkänner 
specifikationen och sedan tar vi det därifrån.

Med en kran bakom hytten kan du lyfta gods, samtidigt 
som kranen inte blockerar flaket ifall du vill köra gods 
som sticker ut. Om du drar släpvagn kan en bakmonterad 
kran vara bättre, eftersom den även når släpet. Med en 
krankonsoll kan du ställa av kranen när den inte behövs.

När vi köpte in nya brädgårdsbilen fick jag vara 
med och bestämma precis hur jag ville att flaket 
skulle se ut, med stolphål, längd och allt sånt. 
Stöttor och öglor för att säkra lasten. När man 
får vara med från början och säga hur man vill 
ha det så hamnar varje sak på rätt plats.

Det är jättebra med en rotator på nya kranen, 
för det hade jag inte på den gamla. En annan 
bra grej är att stöttorna är delningsbara och 
förvaras på utsidan av framstammen. När man 
lastar finns stöttorna precis där man behöver 
dem – det är bara att ta dem! Det är smidigt 
och enkelt.

Lars-Göran ”Larsa” Larsson,
BAS transport AB

”Tillsammans ritade vi upp hur vi ville ha det”

Möjliga tillval
• Utdragsjärn för långgods

• Verktygslådor under flaket

• Springlämmar eller paketlämmar

• Botten av aluminium eller plyfa

• Stöttförvaring på framstammen

• Infällda fotsteg i lämsidan

• Surrningsstegar

• Bakgavellyft



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
• Snabblåssystem
• Liftdumper
• Timmerbankar
• Lastsäkring
• Betongroterare
• Kranavställare
• Fastflak

LAXO Mekan AB
Telefon: +46 (0)19 30 56 00

E-post: info@laxo.se
Webb: laxo.se


