
Kundanpassade
lådor och skåp



Alf Pettersson AB
Trygg Processpartner

- Lådor - förvaring och kapsling

- Tankar - stål, rostfritt och aluminium

- Lastbilsprodukter - standard och kundanpassat

Alf Pettersson AB utvecklar, producerar och lagerhåller 
nordens bästa sortiment av lastbilstillbehör. Vi har 
Nordens ledande tillverkare av lastbil och påbyggare  
som kundbas.  
 
Huvudkontoret ligger i Alingsås, Sverige med 3500 m2 
kontor, produktion och lager. Vårt finska dotterbolag  
Alf Pettersson Oy jobbar med försäljning och support.



- Kundanpassning är vår vardag

Kundanpassade
lådor och skåp

Kundanpassning är vår 
vardag. Beställ dina mått-
anpassade lådor och skåp av 
oss och kombinera med vårt 
breda standard-sortiment.

Frihet att välja mått och stort 
utbud av utrustning med 
samma höga kvalitet och 
finish som standard. 

Vi anpassar produkten efter 
era behov och förbereder 
gärna med håltagning för er 
infästning av utrustning.  
 

Trygg process med 
dokumentation, spår-
barhet och med hög 
leveranssäkerhet. 



Premium:  Svetsad, blank rostfri låda.  
   Plåttjocklek 1,5 mm.  
   Valfritt mått mellan...
   Längd: 250 - 2400 mm *1 
   Höjd: 250 - 1600 mm *2   
   Djup:  250 -   750 mm

Kundanpassning är vår vardag

Både Premium och Bas fungerar utmärkt till din kundanpassning.

4.

*1 Vid sidohängd lucka (GV eller GH) är rekommenderad längd vid Premium max. 1200 mm    
      och vid Bas max. 1000 mm, längder över det rekommenderas gångjärn botten. 
*2 Vid höjd över 800 skall längden vara mindre än höjden. Vid höjd mellan 1100-1600 mm 
      rekommenderas spanjolettlåsning.

         Bas:  Nitad, blank rostfri låda.  
   Plåttjocklek 1,25 mm.  
   Valfritt mått mellan...
   Längd: 250 - 2400 mm *1 
   Höjd: 250 - 1600 mm *2   
   Djup:  250 -   750 mm



Öppningsalternativ

Gångjärn botten
Förkortas: GB

Att tänka på:
Längd upp till 800 mm  = 1 lås.  
Längd >800 - 1499 mm = 2 lås 
Längd från 1500 mm    = 3 lås.

Gångjärn sidan
Förkortas: GV / GH

Att tänka på:
Höjd från 800 mm = 2 lås. 
Höjd från 1100 mm rekommenderas 
spanjolettlåsning. 

Gångjärn ovan
Förkortas: GO

Att tänka på:
Välj gärna till en gasdämpare som kan 
hålla luckan öppen under arbete. Ange 
gärna öppningsvinkel vid beställning.  

Gångjärn rygg
Förkortas: GR

Att tänka på:
Till denna låda används vridlås istället 
för vectorlås. Välj till mekanisk ställbar 
öppning eller gasdämpar-öppning.
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Tillval - Innuti och utanpå
Kombinera olika tillbehör för att anpassa din låda ytterligare.  
Vi har ett stort utbud produkter för anpassning men även 
smarta standard produkter.

Rostfri hylla 

Bas-sarg med valfri längd och 
höjd. Välj till egen eller din 
kunds logga*

Premium-sarg med valfri längd 
och höjd. Välj till egen eller din 
kunds logga*

Måttanpassad gummimatta

AP box bas  med 
gångjärn i botten 

och snökedje- 
utdrag A3605.  

Se artikel sidan 7.     

* Välj till kundanpassad urskärning för t.ex. egen logotype. Kräver underlag i dxf, dwg 
eller annat vektoriserat format, som är kompatibelt med Autodesk Inventor
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A8060-501         A8060-502

 
24V 12A 250W monterad i 
låda. Fri placering.

A8061-501        A8061-502

Backstaplar

Backstaplar med utdragbara backar.
Finns för lådhöjd 500 mm och 600 mm, nedre backen i de höga staplarna är 
högre. Det finns två bredder, 230 mm (300 mm inkl. listbockning) och 330 
mm (400 mm inkl. listbockning).

Smart snökedjeförvaring. Denna 
utdragbara konsol passar lådor 
med höjd 500-600 mm. 
Min. låddjup: 500 mm. Se bild sid. 6

Snökedjeutdrag
A3605

Värmare Mistral
A8011
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        Sätt lite ljus på tillvaron.  
Ledlist 400mm. 24V. IP-klass:  
65. 2,4W/185 lm (per list).

Ledlist
A5551



Fotsteg i lucka

Fotsteg i lucka för att enklare kom-
ma upp på byggnation.
Tänk på att välja till en rostfri hylla 
för att ge stöd vid placering av fot-
steg mitt på lucka, eller placera fot-
steget med stöd mot botten.

Uttag för positionsljus

Placeras efter önskemål. 
Infälld ”potta” likt den övre i bild, 
eller ”vanlig” utanpå liggande likt 
den nedre. 
 

Hållare för
brandsläckare

Kan monteras både för stående 
och liggande släckare. 
Brandsläckarhållare finns även till 
boggi-lådor. Se sidan 11.

Tillval - Övrigt

8.

PS. Vi har även brandsläckare 

i standardsortimentet.



Tillval - Endast Premium

Fronthurts
Rostfri utdragslåda på kraftiga beslag med låsning i inner- 
och ytterläge.  
”Lätt last”   max.   75 kg - max längd 1000 mm 
”Tung last” max. 150 kg - max längd 1500 mm

Insatshurts
Rostfri insatshurts på kraftiga beslag med låsning i inner-  
och ytterläge. Monteras i låda bakom luckan. 
”Lätt last”   max.   75 kg - max längd 1000 mm 
”Tung last” max. 150 kg - max längd 1500 mm
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PS. Vi har även brandsläckare 

i standardsortimentet.



Övriga möjligheter till kundanpassning

AP Strö
Öppna strölådor med hålad botten i många olika utföranden. Vi har ett 
stort standardsortiment men vi kundanpassar gärna efter dina önskemål. 

Staktub Stak- och bomlåda
Monteras tvärgående under
chassiram.

Med låda på var sida om bilen och 
genomgående tunnel.
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AP Boggi

AP konsoler Slim 
  

AP konsol Slim A1308 med
dragjärn A1309 monterat.

Konsoler och dragjärn för sidomonterade 
lådor, fästen för boggilådor och Infästning 
för genomgånede lådor finns i vårt kompletta 
standardsortiment.
För att se hela utbudet följ QR-koden nedan. 

Följ QR-koden för att komma till 
vår hemsida alfpettersson.com 
där du hittar fler konsoler som 
passar t.ex. boggilådor eller stak- 
och bomlådor.

Smart förvaring mellan skärmar - vi har ett stort standardsortiment men vi 
kundanpassar gärna. Ovan ses t.ex. topphängd låda och utdragbar hurts.
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AP konsol Slim
A1308

Dragjärn ovanpå
A1310



Kontakta oss
order@alfpettersson.com

+46 (0)322 64 70 10
 

www.alfpettersson.com


