LASTSLÄDAR

PICKUPS

LASTSLÄDAR

SPECIFIKATION

Använd en lastsläde i din pickup för att bättre utnyttja lastytan och samtidigt förbättra din arbetsmiljö. Upplever du att
det är svårt att komma åt all last på flaket? Vi har lösningen:
Installera en lastsläde på flaket och utnyttja hela lastytan
på ett säkert och bekvämt sätt. Spara båda tid och din rygg!
Bättre ordning helt enkelt.
DEMAs lastslädar är tillverkade i höghållfast stål. Detta innebär att du kan lasta upp till 600kg utbredd last på våra lastslädar,
samtidigt som lastsläden har en låg vikt. Det innebär att du i princip utnyttja hela lastkapaciteten på din pickup. Gör inte avkall
på din lastkapacitet och installera ett tillbehör som ger begränsningar i lastkapacitet. Välj DEMAs lastslädar istället!
Lastslädarna har 25mm uppvikta kanter i framkant och utefter hela långsidorna. Långsidornas kanter har även avlånga hål för
spännband eller krokar för att enkelt och säkert kunna spänna fast lasten.

Alla plåtdetaljer är pulverlackade samt att slädens Låsdetaljer är tillverkade i rostfritt stål för ett problemfritt användande under många år!
Lastslädar har även en kembeständig ”anti glid” gummimatta som gör att det du lastat står still.
DEMAs lastslädar har en utdragbar längd på ca 2/3 av lastslädens längd. Detta gör att man enkelt kommer åt all last
när lastsläden är utdragen.
DEMAs lastslädar har dubbla fjäderbelastade lås som enkelt
frigörs med ett enkelt handgrepp. Ett lås finns på varje
långsida. Detta gör släden låsning mycket säker och stabil.
Lastslädarna låses i inskjutet läge, samt i fullt utdraget läge
(ca 2/3 av lastslädens längd). Låsen är fjäderbelastade så de
låses ”automatiskt”. Man frigör sedan släden med ett enkelt
handgrepp.
DEMA har även en flora av specialanpassade tillbehör som
gör att du som användare kan anpassa lastslädarna med
tillbehör för just dina behov och för att ytnyttja lastytan
optimalt!

LASTSLÄDAR

SPECIFIKATION

TUNG LAST
Tål 600 kg utbredd last.
Lastsläden är tillverkad i
höghållfast stål, DOMEX 650.

LASTSÄKRING

LASTSLÄDAR

TEKNIK

Gummimatta i kombination
med urtag i slädens sidor gör
lastsäkringen enkel.

FULL ÅTKOMST

MONTERING

TILLBEHÖR

70 % utdrag ger full åtkomst åt
hela lastytan på hela flaket.

Enkel och stabil montering
på flaket.

Tillbehör för att kunna lasta mer
på flaket.

TEKNIK

FOKUS
A

B

1.

Urtag på långsidorna för fastsättning
av spännband för lastsäkring.

2. Kembeständig ”anti glid”
gummimatta.
3. 25mm höga kanter.
4. Med enkelt handgrepp frigörs
lastsläden ur sina låspositioner.
5. Tätade kullager och justerbara sidostöd för uppstyrning i sidled vilket
ger en mycket robust känsla vid
användning.
6. Förstärkt och uppvinklad underdel
för att förhindra att släden tar i baklemmen vid utdrag med maxlast.

D-cab: A=1430mm B=1010mm

X-cab: A=1700mm B=1010mm

7. Dubbla lås i rostfritt stål. Lås på varje
sida på varje sida för säker och stabil
låsning.

LASTSLÄDAR
TILLBEHÖR
ÖVRE GOLV
Dubbla lastytan på din pickup genom att
montera ett övre golv. Lastbar höjd på lastsläden med monterat övre golv är 385mm.
Höjden är anpassat för att enkelt komma
åt lasten från kåpans sidoluckor. Den övre
lastytan täcker utrymmet mellan flakkanterna på bilen, med plats för kåpans fastsättning på varje sida. Lastgolvet är uppbyggt
av två separata sektioner vilket gör att man
enkelt kan ta lös halva eller hela lastytan med
enkla vred för att kunna lasta fullhögt gods
vid behov! Golvet är fastsatt i lastsläden
chassi vilket gör att det är bottenytan på
flaket som tar upp alla påkänningar. Detta
gör att man kan lasta mycket på det övre
golvet utan att skada bilen flakkanter!

FÖRHÖJNINGSVÄGGAR
150mm höga väggar som fästes i lastslädens
kanter. Detta tillbehör är perfekt om man har
behov at högre kanter. Förhöjningsväggarna
kan användas med alla andra av DEMAs
tillbehör.

UTDRAGBAR LÅDA
Lådan fästes i framkant på lastsläden och
följer med när man drar ut lastsläden. Man
kommer enkelt åt godset i lådan genom
sidoluckorna eller när släden är utdragen.
Lådans storlek är 1012x420mm med ett djup
på 141mm. Lådans monteringshöjd ovanför
släden kan justeras för att passa till bilar med
kåpor och flaklock. Höjden är justerbar
mellan 164-339mm från slädens lastplan
till underkanten av lådan. Lådorna har även
monteringshål för att kunna montera
krokar och andra tillbehör för att kunna
hänga upp eller spänna fast verktyg på
väggarna i lådorna.

LASTSLÄDAR
TILLBEHÖR

NISSAN
NAVARA

TOYOTA
HILUX

MITSUBISHI
L200

FORD
RANGER

VW

AMAROK

ISUZU
D-MAX
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