K o m p l e t t a

Toyota | Hilux

t i l l b e h ö r s g r o s s i s t e n

Ljusfäste | Fat Bar
Välj mellan låg eller hög

Extraljusfästet Fat Bar
Extraljusfästet som sätter standarden för hur tre fjärrljus bastant skall
monteras!
Framtaget med design och precision i baktanke för att göra det till så
mycket mer än bara ett ljusfäste. Vi strävar efter att låta
Fat Bar bågen framhäva och förstärka bilens design och lyfta den till
nästa nivå.

Så om du söker ett ljusfäste som ger fronten ett kraftigt lyft, då har du
hittat rätt!

» Ett svenskdesignat ljusfäste från Trucker med eftertraktade egenskaper:

–
–
–
–
–
–

Extraljusbågen fäster tre fjärrljus på C-C 235mm.
Mönsterskyddade kraftiga ljusöron låter dig montera extraljus utan toppstag.
Extraljusöronen har en unik infällning i frontbågens rör som låter dig justera djupet
och skyddar dina extraljus!
Modellanpassade bågar unika för varje fordon med smidig och fullt dokumenterad
installation.
Designad med precision för att sitta tight mot fronten men med justerbarhet för
placering efter smak.
Genomtänkt design av frontbågen för snabb montering med minsta eller helt utan
ingrepp. Lämnar aldrig synliga spår vid demontering.

» Följande ytbehandlingar är tillgängliga:

–
–
–
–

Blankpolerat rostfritt stål (standard).
Satinmatt svart pulverlack. +Tillval 500:Våtlackerad i valfri kulör. +Tillval 1.500:Samtliga synliga delar oavsett ytbehandling är tillverkade i SS2333 eller SS2353
(syrafast) rostfritt stål.

Fat Bar Låg
Ett kraftigt ljusfäste som behåller grillen synlig.
Ger bilen ett mäktigt intryck. Designad för att sitta tight mot fronten och
framhäva Amarokens aggressiva look. Ett väl genomtänkt ljusfäste med
unika finesser och designelement.

» Produktfördelar:

–
–
–

Synad i skarvarna för bästa möjliga finnish.
Integrerat regplåtsfäste urskuret i nedre ribba.
Slätslipade polerade svetsskarvar på samtliga svetsade punkter.
Ger produkten den där lilla extra PREMIUMKÄNSLAN!

Artikelnummer 2581-25058

» Pris från 5.990:-

Fat Bar Hög
Det klassiska ljusfästet ger dig möjligheten att fästa fjärrljus i kombination
med LED-ramper för att få ut en MAXAD ljusprestanda. Våra traditionella
ljusöron låter dig fästa 3st runda fjärrljus på C-C 235mm.
Se tillval längst ner i vänster textruta.
OBS, täcker ACC radar vid montage av 3st runda fjärrljus.

» Produktfördelar:

–
–
–

Synad i skarvarna för bästa möjliga finnish.
Möjlighet att fästa extra LED-ramper i nedre ribba.
Slätslipade polerade svetsskarvar på samtliga svetsade punkter.
Ger produkten den där lilla extra PREMIUMKÄNSLAN!

Artikelnummer 2113-22611

» Pris från 6.490:-

P rem ium b ågen m ed unika egenskap er

» Tillval (passar endast Fat Bar hög):

–
–

1st 18x5W monterad under eller över nedre ribba - Totalt 8.100 Lumen. +Tillval 2.000:2st 18x5W monterat under & över nedre ribba - Totalt 16.200 Lumen. +Tillval 4.000:-

Detaljer

Funktion

Design

Passform

Ljusfäste | LiteBar
Det mångsidiga ljusfästet!

Extraljusfästet LiteBar
Extraljusfästet med många möjligheter. Utrusta den till ett riktigt
kraftpaket med ljus eller håll det simpelt och slimmat. DU väljer!

Med noga precision och eftertanke kan vi idag presentera det mest
kompakta ljusfästet med störst ljusförmåga. Se till höger för 3 olika
konfigurationer. Men låt inte fantasin stanna där, se tillval längst ner för
att bygga ditt eget maxade ljusfäste!

» Ett svenskdesignat ljusfäste från Trucker med eftertraktade egenskaper:

–
–
–
–
–

Extraljusbågen fäster tre fjärrljus på C-C 235mm.
Extraljusöronen har en unik infällning i frontbågens rör som låter dig justera djupet
och skyddar dina extraljus (endast på LiteBar modellen)
Modellanpassade bågar unika för varje fordon med smidig och fullt dokumenterad
installation.
Designad med precision för att sitta tight mot fronten men med justerbarhet för
placering efter smak.
Genomtänkt design av frontbågen för snabb montering med minsta eller helt utan

LiteBar
Det klassiska minimalistiska ljusfästet för dig som vill ha den enkla
lösningen vid montage av fjärrljus. Stilren design med noga genomtänkt
montering för minsta eller helt utan åverkan.
» Produktinfo och fördelar:
– Fäster 3x225mm runda fjärrljus.
– Justerbar i djupled både i ljusfäste och fästplåt.
– Skyddar dina extraljus.

Artikelnummer 2189-26062

» Pris från 2.990:-

LiteBar LED Slim

Den slimmade ljuskanonen. Välj mellan ingen LED-ramp, 1st LED-ramp eller
2st LED-ramper. Kan även kombineras med fjärrljus i efterhand om du
känner att du vill ha mer ljus.
» Produktinfo och fördelar:
– LED-ramp infälld i ljusfäste för ett ultraslimmat resultat.
– Kombinera med 2st LED-ramper, totalt 16.200 Lumen.
– Går att komplettera med fjärrljus i efterhand.

Artikelnummer 2436-26065

» Pris från 5.990:-

ingrepp. Lämnar aldrig synliga spår vid demontering.

» Följande ytbehandlingar är tillgängliga:

–
–
–
–

Blankpolerat rostfritt stål (standard).
Satinmatt svart pulverlack. +Tillval 0:Våtlackerad i valfri kulör. +Tillval 1.000:Samtliga synliga delar oavsett ytbehandling är tillverkade i SS2333 eller SS2353
(syrafast) rostfritt stål.

» Tillval (passar endast LiteBar LED & LiteBar LED Slim):

–
–
–
–
–
–

1st 18x5W infälld i ljusfäste - Totalt 8100 Lumen (standard).
2st 18x5W BIIM Slim LED-ramper infällda i ljusfäste - Totalt 16.200 Lumen .
+Tillval 2.000:3st BIIM HEX 225mm runda fjärrljus med modellspecifika fästöron.
Totalt 17.790 Lumen. +Tillval 6.990:3st BIIM Slim 218mm runda fjärrljus med modellspecifika fästöron.
Totalt 28.800 Lumen. +Tillval 5.490:3st BIIM Slim 180mm runda fjärrljus med modellspecifika fästöron.
Totalt 13.770 Lumen. +Tillval 4.290:Fästöron universal för montering av fjärrljus av annat fabrikat. +Tillval 990:-

LiteBar LED

Vill du ha ett slimmat fäste med stor potential gällande ljusprestanda?
Då är LiteBar LED ljusfästet för dig. Säljes med 1st 18x5W LED-ramp som
standard. Bygg sedan vidare för att MAXA ditt fjärrljus.
» Produktinfo och fördelar:
– Modellspecifika fästöron för BIIM fjärrljus. Tillval vid beställning.
– Universal fästöron för fjärrljus av annat fabrikat. +Tillval 990:– Monteras helt utan synlig åverkan.

Artikelnummer 2418-26064

» Pris från 5.990:P rem ium b ågen m ed unika egenskap er

Detaljer

Funktion

Design

Passform

SuperBar | Wide
Låg, bred & RÅ!

SuperBar Wide LED är en låg fet båge för attityd!
Ljusfästet som ger din pickup det låga aggresiva stuket. Den är
bestyckad med 2st BIIM Slim 12x5W LED-ramper som standard.
Välj till 2st extra LED-ramper för en kraftigare ljusbild.

» Ett ljusfäste för Nordiska förhållanden :

–
–
–
–

Modellanpassad 100% unika för varje fordon med smidig och fullt dokumenterad
installation.
Monteras så att fordonet kan återställas utan synlig åverkan.
SuperBar Wide är tillverkad i homogent SS2333 rostfritt stål.
Mittre P-sensorer bibehåller sin funktion.

–
–
–
–

E-märkt LED belysningen på hela 10.800 lumen.
En välbalanserad ljusbild från side-emitter reflektor ger optimerad prestanda.
Maximala 123.750 candela för 350m @1lux. En rejäl räckvidd.
Hela 15 graders spridning i det viktiga 50m närområdet för att belysa vägkanterna.

» Ingår:

Artikelnummer 2473-24050 						

					

» Följande ytbehandlingar är tillgängliga:

» Pris från 10.900:-

–
–
–
–

Blankpolerat rostfritt stål (standard).
Satinmatt svart pulverlack. +Tillval 500:Våtlackerad i valfri kulör. +Tillval 1.500:Samtliga synliga delar oavsett ytbehandling är tillverkade i SS2333 eller
SS2353(syrafast) rostfritt stål.
» Tillval:
– 2st12x5W monterad under nedre ribba - Totalt 21.600 Lumen. +Tillval 3.000:– 1 par 76mm klammerfästen för montage av runda fjärrljus i rostfritt stål. +Tillval 490:– 1 Par 76mm klammerfästen för montage av runda fjärrljus i svart pulverlack.
+Tillval 790:-

P rem ium b ågen m ed unika egenskap er

Detaljer

Funktion

Design

Passform

Övrigt rostfritt | Vindavvisare
Övriga ljusfästen & vindavvisare

SuperBar EU

MediumBar EU

SuperBar EU designas och tillverkas i Italien. Den ger
din bil temperament och attityd!

MediumBar frontbågen monteras på kort tid och
utnyttjar i stor utsträckning bilens befintliga fästpunkter. Demontering av frontbågen kan ske utan
synliga spår.

Stilrent ljusfäste

» Produktfördelar:

–
–

Typgodkänd enligt 2009/78/EC utan
monterade fjärrljus.
Smidigt montage utan synliga spår på bil.

» Tillval:

-

1st 18x5W Ledramp under ribba +Tillval 2.000:2st 18x5W Ledramp under ribba +Tillval 4.000:Lackerad i svart pulverlack +Tillval 500:Våtlackerad i valfri kulör. +Tillval 1.500:-

Artikelnummer 2322-23229

» Pris från 5.490:-

Huvskydd

Något högre profill för dig som vill ha stenskottsskydd
samt ”uppvik” för att styra undan insekter. Montering
utan ingrepp i bilen.

» Produktfördelar:

–
–

–
–

Bågen är typgodkänd enligt 2009/78/EC
utan monterade fjärrljus.
2-3 st fästen C-C 235mm gör låga
frontbågen lämplig för ett stablit men
diskret ljusmontage.

Artikelnummer 2348-23228

» Pris från 4.990:-

Vindavvisare för dörrar

Slipp draget och minska inträngandet av vatten
vid lätt öppnad sidoruta.

» Produktfördelar:

–

Skyddar mot stenskott.
Minskar insekter på vindrutan.
Minskar mängden snörök som fastnar på
vindrutan.
Enkelt montage helt utan ingrepp.
Tillverkat av rökfärgat/svart polykarbonat.

Artikelnummer 227-22820

» Produktfördelar:

Ventvisors

Skydda motorhuv & vindruta

–
–
–

Ett EU Godkänt ljusfäste

» Pris från 1.090:-

–
–
–

Med ventvisors så får du ventilation utan
att det drar.
Möjliggör lätt öppnad ruta utan
inträngande av regnvatten.
Monteras enkelt helt utan åverkan med
dubbelhäftande 3M akryltejp.
Tillverkade av stryktåligt rökfärgat
polykarbonat.

Artikelnummer 135-22821

» Pris från 990:-

Insteg | Rörsteg

Förenklar insteg och skyddar

Ovala rörsteg

Med försänkta stigplattor i slitstark plast.

» Produktfördelar:

–
–
–
–
–
–
–
–

Matchar bilens kromade detaljer.
Skyddar bilens sida mot stensprut och smuts.
Ovalt tvärsnitt på rören för maximal stigyta med ett mjukt
utseende.
Förenkla i och urstigning.
Underlättar lastning på tak samt tvätt av tak.
Enkel montering.
76mm diameter.
Riktiga svetsade kuländar med slätslipade svetsfogar.

» Följande ytbehandlingar är tillgängliga:

–
–
–

Blankpolerad (standard).
Satinmatt svart pulverlack. +Tillval 1.000:Våtlackerade i valfri kulör. +Tillval 2.000:-

Artikelnummer 2345-23439

» Pris från 4.990:-

Rörstigbräda

Insteg med en heltäckande stigplatta.

» Produktfördelar:

–
–
–
–
–
–
–

Matchar bilens kromade detaljer.
Skyddar bilens sida mot stensprut och smuts.
Förenkla i och urstigning.
Underlättar lastning på tak samt tvätt av tak.
Enkel montering.
50mm diameter.
Heltäckande stigplatta i slitstark plast.

» Följande ytbehandlingar är tillgängliga:

–
–
–

Blankpolerad (standard).
Satinmatt svart pulverlack. +Tillval 1.000:Våtlackerade i valfri kulör. +Tillval 2.000:-

Artikelnummer 2346-23763

» Pris från 5.490:-

Alpha | GSX

Praktiska stylingkåpan

Tips! Powergate
Köp centrallås till baklämmen som
kopplas ihop med bilens centrallås.
Artikelnummer 2090-23631

» Pris från 1.590:-

Stylingkåpan med alla funktioner en premiumprodukt kräver!

Centrallås låser upp kåpans alla luckor samtidigt som bilens centrallås.
Alpha är de mest välbyggda, renommerade och finessrika flakkåporna på marknaden.

» Hos Trucker på plats i Sverige:

-

Lackerad
Slutmonterad
Nogrann kvalitetskontroll in i minsta detalj innan leverans!

» Funktion:

-

» Form:

-

Robust baklucka med glas infälld i en vridstyv dubbellaminerad glasfiberram. Äkta kvalitativ fordonskänsla!
Vinteranpassat lyfthandtag i plast med rostfria detaljer.
Låskistor med integrerade låsstänger till handtag.
Helglasade lyftluckor i mörktonat glas ger sidoåtkomst.
Tryckknapp med integrerat lyfthandtag på sidoglasluckorna.
Centrallås på alla luckor som styrs av bilens centrallås.
Fällbar framruta för rengöring av spalt mellan kåpa och hytt.
Alphas kåpor gjuts helt individuellt för varje bilmodell med en specifik formgivning som ansluter till fordonet.
Diskreta designelement lever i harmoni med ditt fordon utan att dominera.

» Produktfördelar:

-

Defroster. Bakluckan har defrosterslingor som standard! Enkel inkoppling för funktion med bilens befintliga
defrosterautomatik.
Rotationslåsmekanismer på samtliga punkter ger smidig funktion.
Låskolv för nyckel med invändig löpare helt i rostfritt på bakluckan.
Standardmonterade takräcken. GSX har ett skjutbart railssystem för lättare (25kg) last.
Klätt innertak. Alpha har ett frihängande vadderat innertak i tålig textil. Luftspalten och textilen minimerar
kondensbildningen i flakutrymmet.

» Tillval:

-

Det är det aljerna som räk na s!

Svart lackerade takräcken. +1.990:Svarta emblem.
2x BIIM Slim 12x5W LED-ramper monterat
mellan tak och takräcke. +3.990:-

» Enkelt montage:

-

Din Alpha levereras ALLTID 100% KONTROLLERAD OCH MONTAGEKLAR, t.o.m med putsade fönster.
Speditionssäker i ett branschledande upprätt emballage kompatibelt med standard pallvagn.
Elinkoppling med detaljerad anvisning och standardiserad kabelstam.
Dränage. Alpha har ett patenterat dränagesystem där vatten leds runt bakluckans öppning. Öppna luckan
utan vatten rinnandes på flaket!

En kompromisslös flakkåpa helt i särklass!

Artikelnummer 2446-22894 									

		

Pris från

31.900:-

Alpha | CMX

Arbetskåpan med en
en helt ny stil

Tips! Powergate
Köp centrallås till baklämmen som
kopplas ihop med bilens centrallås.
Artikelnummer 2090-23631

» Pris från 1.590:-

En ny generation av kåpor med lackerade solida sidoluckor!

Centrallås låser upp kåpans luckor samtidigt med bilen.
Alpha är de mest välbyggda, renommerade och finessrika flakkåporna på marknaden.

» Hos Trucker på plats i Sverige:

-

Lackerad
Slutmonterad
Nogrann kvalitetskontroll in i minsta detalj innan leverans!

» Funktion:

-

» Form:

-

Robust baklucka med glas infälld i en vridstyv dubbellaminerad glasfiberram. Äkta kvalitativ fordonskänsla!
Vinteranpassat lyfthandtag i plast med rostfria detaljer.
Låskistor med integrerade låsstänger till handtag.
Lackerade lyftluckor ger sidoåtkomst.
Tryckknapp med integrerat lyfthandtag på sidoglasluckorna.
Centrallås på alla luckor som styrs av bilens centrallås.
Fällbar framruta för rengöring av spalt mellan kåpa och hytt.
Alphas kåpor gjuts helt individuellt för varje bilmodell med en specifik formgivning som ansluter till fordonet.
Diskreta designelement lever i harmoni med ditt fordon utan att dominera.

» Produktfördelar:

-

Defroster. Bakluckan har defrosterslingor som standard! Enkel inkoppling för funktion med bilens befintliga
defrosterautomatik.
Rotationslåsmekanismer på samtliga punkter ger smidig funktion.
Låskolv för nyckel med invändig löpare helt i rostfritt på bakluckan.
Standardmonterade takräcken. CMX har skjutbara robusta lastbågar för tung last (70kg).
Klätt innertak. Alpha har ett frihängande vadderat innertak i tålig textil. Luftspalten och textilen minimerar
kondensbildningen i flakutrymmet.

» Tillval:

-

Det är det aljerna som rä k na s!

Svart lackerade takräcken. +1.990:Svarta emblem.
2x BIIM Slim 12x5W LED-ramper monterat
mellan tak och takräcke. +3.990:-

» Enkelt montage:

-

Din Alpha levereras ALLTID 100% KONTROLLERAD OCH MONTAGEKLAR, t.o.m med putsade fönster.
Speditionssäker i ett branschledande upprätt emballage kompatibelt med standard pallvagn.
Elinkoppling med detaljerad anvisning och standardiserad kabelstam.
Dränage. Alpha har ett patenterat dränagesystem där vatten leds runt bakluckans öppning Öppna luckan
utan vatten rinnandes på flaket!

En kompromisslös flakkåpa helt i särklass.

Artikelnummer 2445-22895 									

Pris från

33.900:-

Lastsläde | DEMA
Förbättra din arbetsmiljö!
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 både tid och din rygg!
Bättre ordning helt enkelt.
DEMAs lastslädar är tillverkade i höghållfaststål. Detta
innebär att du kan lasta upp till 600kg utbredd last,
samtidigt som lastsläden har en låg vikt.

» TIPS! Utrusta din släde med tillbehör.

Anpassa din lastsläde så du kan utnyttja lastytan optimalt utefter dina
behov!

Högre kant! 13cm

kanthöjning

» Tung Last:

»
»

–
–
–
–

Upp till 600 kg utbredd last.
Lastsläden är tillverkad i höghållfaststål, DOMEX 650.
Lackerad i slitstark svart pulverlack.
Rostfria låsdetaljer
Lastsäkring:

Utnyttja hela flaket! Fasta

höga sidor.

–
–

Beständig ”antiglid” gummimatta
25mm uppvikta kanter med avlånga hål gör
lastsäkringen enkel.
Full Åtkomst:
– 70 % utdrag ger full åtkomst åt hela lastytan på hela
flaket.
– Dubbla fjäderbelastade lås som enkelt frigörs med ett
handgrepp.

Mer förvaring! Lådor

Dubbla lastytan! Smidigt

stora som små.

2-delat övre lastgolv.

OBS! Tillbehören passar bara till Heavy Duty lastsläden
Artikelnummer 2353-23451

» Pris från 9.900:-

För lättlastaren (200kg), se artikelnr: 2438-23450
» Pris från 6.900:-

Gör inte avkall på din lastkapacitet, montera en DEMA
lastsläde!
Se mer info på www.trucker.se

Denna släde är extra utrustad med:
– Fasta höga väggar
– 2st små lådor
– 1st storlåda

Rolltop | Flakjalusi

En produkt med många valmöjligheter

Tips! PowerTips!
GatePowergate
= Clås till
baklämmenKöp
som
kopplas
centrallås till baklämmen som
ihop med bilen.
kopplas ihop med bilens centrallås.
Pris............................1.590:Artikelnummer 2090-23631
se mer på www.trucker.se
» Pris från 1.590:-

Rolltop

Rullas blixtsnabbt undan och låter dig lasta högt.

» Låg profil:

–
–

Stilren minimalistisk design.
Bygger minimalt över lämkant och behåller pickup utseendet!

» Låsbar:

–
–
–
–

Rolltop låser med en cylinder i manövervredet. Ett täcklock för cylindern hjälper på vintern.
Spärra rolltop på jämna intervaller med en mycket smart konstruktion.
Vrid vredet och rolltopen löper fritt.
Drag till i tampen och KLICK , rolltopen låser nu på jämna intervaller för delöppet.

» Vädertålig:

–
–
–

Rolltop dräneras i behållaren framtill och vattnet leds ut via slangar.
Sidorelingarna har en sveptätning i vinyl.
Relingarna och låsribban tätar mot bakläm.

» Solid och Robust:

–
–
–

Rolltop är en kvalitetsprodukt och en utveckling av ORIGINALET från Pace Edwards sedan 1985
Fungerar i snö och is. ”Dunka” med handen på täcket och isbarken spricker. Borsta sedan bara av snö & is.
Håller i längden med noga uttänkta materialval.

» Välj mellan med eller utan Flakbåge:

» Lättmonterad:

–
–
–
–

Huvudmomenten är 3st
Haka sidorelingarna i behållaren
Lyft i.
Klamra fast!

»
Artikelnummer 2142-23331

Välj mellan Rolltop eller Rolltop Full Metal. 		

Pris från

11.900:-

–
–
–
–

Utan flakbåge (standard).
Monteringssats VW Original flakbågar +Tillval 1.000:Flakbåge 76mm från oss. +Tillval 5.990:Monteringssats VW Aventura flakbåge. +Tillval 4000:Flakbågar går att få i följande ytbehandlingar:
– Blankpolerat rostfritt stål (standard).
– Satinmatt svart pulverlack. +Tillval 1.000:– Våtlackerad i valfri kulör. +Tillval 1.500:-

Vad är skillnaden mellan de olika modellerna?
Enbart täcket skiljer produkterna åt.
Rolltop täcket består utav:
– 0,8mm veckad aluplåt som stomme.
– Fiberduk vaddering.
– Tefloninblandat vinyltoppskikt.
– Allra bäst på vintern.
– Prisvärd storsäljare!

Rolltop Full Metal täcket består utav:
– Kraftiga alu profiler i tvärriktningen.
– En stryktålig pulverlackering.
– Tätningar mellan profilerna som håller samman Full Metal täcket.

–
–
–

Tål ”stryk”, främst på undersidan i jämförelse.
Ger allra slätaste intrycket.
Rolltop Full Metal tillval, +4.000:-

UpStone | Alu
Flaklocket i Aluminium

Tips! Powergate
Köp centrallås till baklämmen som
kopplas ihop med bilens centrallås.
Artikelnummer 2090-23631

» Pris från 1.590:-

Ett snyggt och mångsidigt flaklock.
Tillverkat i stryktåligt aluminium. En biffig ram med ett fiffigt T-spår låter dig
fästa ett brett urval av tillbehör.

» Praktisk:

–
–

Kan snabbt avlägsnas för att lasta på höjden.
Täcker flaket och håller tätt.

» Praktiska tillval:

–
–
–
–
–
–
–

Surrningsöglor.
Laststag, tvärgående.
Montera sedan på laststagen.
Skidhållare.
Cykelhållare.
Steghållare.
m.m från Thule.

» Stilren profil:

–
–

Kraftig men snygg ram.
Kontrast mellan ramens svarta pulverlack och blanka kryssmönstrade plåten.

» Låsbar:

–
–

» Tillval, kombinera med en:

Låscylinder i rostfritt stål med täcklock.
Bastanta justerbara låsmekanismer i varje hörn i bästa fordonsstandard.

–

» Vädertålig:

–

Bulbtätning i gummi tätar runt om mot flakkanten.

» Lättmonterad:

–
–

» Flakbågen går att få i följande ytbehandlingar:

En sidoplåt fäster alla detaljer på korrekta mått.
Sidoplåten klamras enkelt fast med kraftiga tvingar i flakets insida.

» Tillval:

–

Flakbåge 76mm från oss. +Tillval 5.990:SS2333 rostfritt stål som polerats till spegelglans.
Rören förenas med en bastant aluminium klämma upptill.
Fästs i lockets T-spår med en diskret svart basplåt.

–
–
–

–
–
–

Det är det aljerna som räknas!

Blankpolerat rostfritt stål (standard).
Satinmatt svart pulverlack. +Tillval 1.000:Våtlackerad i valfri kulör. +Tillval 1.500:-

Durkplåt lackerat i svart pulverlack. +Tillval 1.000:-

Artikelnummer 1848-23418 									

		

Pris från

14.900:-

Passform

Design

Funktion

Flaklock | Sportlid

Premiumlocket lackerat
lackerat i bilens färg

Tips! Powergate
Köp centrallås till baklämmen som
kopplas ihop med bilens centrallås.
Artikelnummer 2090-23631

» Pris från 1.590:-

Proform Sportlid V!
Formgjuten i 2 skikt ABS plast som sammanfogats till ett mycket slätt
och välpassande flaklock. Ett robust och välbeprövat flaklock som behåller en riktig
OE-känsla. Kombinera med flakbåge och en rad olika laststagstillbehör för att få det
optimala flaklocket. Ett riktigt premiumlock för dig som inte vill tumma på kvalitén!

» Praktisk:

–
–
–
–

Lätt att avlägsna vid behov.
Lossa sprint, snäpp bort gasfjädrar.
Lyft av!
Manuell batteridriven innerbelysning.

» Låsbar:

–
–

Bastanta justerbara låsmekanismer i varje hörn i bästa fordonsstandard.
C-lås som kopplas till bilen (tillval).

» Vädertålig:

–
–

Flaklock Sportlid viker ned över flakkanten.
Vatten dräneras naturligt utanför flaksidan.

» Solid och Robust:

–
–

Flaklock Sportlid är en kvalitetsprodukt tillverkad under lång tid av välrennomerat företag
med lång branschvana.

» Ett flaklock, 3 olika stilar, välj mellan:

–
–

Håller i längden med noga uttänkta materialval.

» Tillval:

–
–

Centrallås (styrs av bilens centrallås) & innerbelysning. +Tillval 2.290:-

–

Laststag. Möjliggör montering av cykelhållare, skidhållare, etc. +Tillval 2.490:-

Utan flakbåge.
Kombination med en 90mm flakbåge tillverkad i SS2333 rostfritt rör.
+Tillval 6.990:För original flakbåge +Tillval 2.000:-

» Flakbågen går att få i följande ytbehandlingar:

–
–
–

Det är det aljerna som räknas!

Blankpolerad
Satinmatt svart pulverlack. +Tillval 1.000:Våtlackerad i valfri kulör. +Tillval 1.500:-

Artikelnummer 2538-26725 									

Pris från

19.900:-

Passform

Design

Funktion

Flaklock | Basic
Funktionellt men enkelt!

Basic är ett aluminium flaklock som är
precis vad namnet antyder!
Söker du en enklare men låsbar flaktäckning så har du
hittat rätt! Önskas däremot en premium flaktäckning, se
våra övriga flaklock.

» Praktisk:

-

Kan snabbt avlägsnas för att lasta på höjden.
Täcker flaket och hjälper till att skydda lasten.

» Låsbar:

-

Enklare låscylinder i rostfritt stål med täcklock.
Enklare justerbara låsmekanismer i varje hörn.

» Vädertålig:

-

Bulb-tätning i gummi tätar runt om mot flakkanten.

» Montering:

-

Basic flaklockets fästdetaljer borras/bultas fast i flaket.

OBS, locket går även att få i svart utförande. +Tillval 500:-

Artikelnummer 2457-23365

» Pris från 7.990:-

Flaklock | Presenning

Flakpresenning EGR

Smidigt & enkelt!

Den enkla flaktäckningen

» Produktfödelar:

–
–
–
–

Ram i lättvikskonstruktion som klamras fast i reling.
Vävarmerad flerskitsduk i UV-beständig vinyl.
Prisvärd produkt för dig som söker en enkel flaktäckning.
Stag i pressenning som förhindrar ”ankdamm” på pressenning. Stag
måste tas bort vid ihoprullning.

» Funktion:

–
–
–

Vik up ribban, rulla fram duken och snäpp fast.
Tag av ribbor efter behov.
Smidig att lasta högt.

Artikelnummer 2435-23646

Pris från

Flaklock | Presenning

Flakpress Truxedo

Tonneau Cover, mer genomtänkt än vad namnet
antyder.

Smart och Genomarbetad!

» Produktfördelar:

–
–
–

Lågprofilspress med försänkt ram. Håller låg profil på flaket.
Innbyggda stag i pressenning som förhindrar ”ankdamm” på
pressenning. Stag behövs inte tas bort vid ihoprullning.
Den absolut smidigaste och mest lättanvända flakpressen på
marknaden.

» Funktion:

–
–
–
–

Vik up.
Rulla ihop.
Snäpp fast.
KLART! Kan det bli enklare?
Pris

Artikelnummer 2215-24933

från

5.990:-

4.490:-

Skärmbreddare | Hilux

Extend A Fender

Du väljer stilen!

Skärmbreddare Extend A Fender. Ge bilen ett maximalt lyft med minsta möjliga medel, montera
skärmbreddare. Modellanpassade för Toyota Hilux. Extend A Fender är en breddare som ger ett
slätt intryck och smälter snyggt ihop med bilens former.

» Produktfördelar:

Breddar man bilen måste man
oftast bredda spårvidden, Glöm inte
» Pris från 3.600:-

Pocket Style
Skärmbreddare Pocket Style. Ge bilen ett maximalt lyft med minsta möjliga medel, montera skärmbreddare. Modellanpassade för Toyota Hilux. Pocket Style är breddaren för dig som vill komma åt den där råa
looken!

» Produktfördelar:

Breddar ca 4cm.
Enkel montering utan åverkan på bilen. Inga hål behövs borras i skärmar.
Modellanpassade med unik passform.
Minskar ”stänk” och smuts på bilens sidor.
Mattsvart ABS plast, anpassad för lackering.

–
–

Satin matt svart (standard).
Lackering i valfri kulör. +Tillval 2.500:-

–
–

Satin matt svart (standard).
Lackering i valfri kulör. +Tillval 2.500:-

Artikelnummer 154-25964

Artikelnummer 2488-24297

-

Breddar ca 4cm.
Enkel montering utan åverkan på bilen. Inga hål behövs borras i skärmar.
Modellanpassade med unik passform.
Minskar ”stänk” och smuts på bilens sidor.
Mattsvart ABS plast, anpassad för lackering.

» Följande ytbehandlingar är tillgängliga:

Tips! Spacers
spacers!

-

» Följande ytbehandlingar är tillgängliga:

» Pris från 5.990:-

Artikelnummer 2481-26766 						

» Pris från 5.990:-

Relingsskydd

Powergate

Perfekt att kombinera med våra flaktäckningar.
Eliminera nötskador och minska risken för i- och
urlastningsskador!

Vem har inte glömt och låsa baklämmen?
Nu slipper du tänka på det!

Skydda lämkanterna

» Produktfördelar:

–
–
–
–

» Produktfördelar:

–

Universal relingsskydd
Enkelt montage
Skyddar lacken
Stryktåligt material

Artikelnummer 56-26991
56-24129

Centrallås till bakläm

–
–

Kopplas ihop med bilens clås, en knapptryckning och du har full åtkomst.
100% modellanpassat montage ”bolt on”.
Funkar utmärkt tillsammans med allt från
flaklock till kåpor.

Artikelnummer 2090-23631

» Pris från 1.590:-

» Pris från 690:390:-

Baklämstätning

Tailgate assist

En flakyta blir aldrig 100% tät då flaket i sig inte är
en tät konstruktion. MEN, man kan alltid förbättra
sin tillvaro
genom att välja en baklämstätning från Trucker.
En tätning med riktig PREMIUM känsla.

Gör öppning och stängingen till en dröm! Öppnandet av baklämmen blir till en enhandsoperation!

Skydda lasten

» Produktfördelar:

–
–
–
–

Sidoprofiler i plast med vattenavledande
fukntion.
Bulbtätningslister monterade på sidoprofiler som sluter tätt mot bakläm.
Slitstark gummimatta som tätar mellan
bakläm och flakyta.
En tätningssats utformad för att hålla i
många år.

Artikelnummer 2210-24662

» Pris från 1.890:-

Välj mellan Ez down eller Ez up and down

» Tailgate assist Down

–
–

Monteras med enkla ingrepp!
Ryck i handtaget och låt dämparen göra
resten.

Artikelnummer 2222-23518

» Pris från 1350:-

» Tailgate assist Up & Down Reloaded

–
–

Monteras med enkla ingrepp!
Möjliggör både enkel öppning och stängning av bakläm.

Artikelnummer 2515-26425

» Pris från 2912:-

Belysning | Extraljus
Lys upp din vardag

Hos oss hittar du ljuset för just dina behov!
BIIM, vårt egentillverkade och egendesignade ljus:
Vi på Trucker kan äntligen erbjuda er våra egentillverkade och
egendesignade extraljus. Detta har gett oss möjligheten att ta fram de
funktioner och designelement vi personligen tycker att ett extraljus skall ha.
Så lägg BIIM på minnet, ett ljus framtaget för att lysa upp eran tillvaro.
Men, vi har självklart mer än bara vårt eget märke BIIM.
Vi levererar ljus från världens största och mest välrenommerade leverantörer på marknaden. Allt ifrån Hella, NBB, Lightforce, VisionX, ABKATI och
många fler. Med andra ord är vi en leverantör med mycket ljus att erbjuda.

Hör av dig till oss så berättar vi mer eller besök oss på
www.trucker.se för mera info.

BIIM HEX

Ledramp BIIM Slim

Ett extraljus med nytänk inom LEDteknologin. Ett E-Märkt LED-fjärrljus
med maximala 225.000 Candela!

BIIM Slim, precis som det låter.
En kompakt LED-ramp med
optimerad prestanda.

Stilren LED med unika finesser!

» Produktfördelar:

–
–
–

Effektiv reflektorteknik med stort fokaldjup.
Kabelstam med externt drivdon stöldsäkrar
ditt fjärrljus.
Unik aktiv termotransport med intern fläkt
för kylning av dioder. Varmluft från dioder
blåser invändigt på lampglaset.

Kompakt LED med maxad prestanda!

» Välj mellan:

BIIM Slim 12x5W: Artikelnummer 2497-25955
– 5400 Lumen
– 350m @ 1lux

BIIM Slim 18x5W: Artikelnummer 2497-25956
– 8100 Lumen
– 415m @ 1lux

Artikelnummer 2513-26221

» Pris från 1.990:-

» Pris komplett set 3st 6.990:-

Blixtljus

Brett sortiment

Gör folk medvetna om din närvaro. Vi har
blixtljus för alla olika typer av montage.

Tillsammans med några utav
världens största leverantörer kan vi
erbjuda er ett brett sortiment av ljus i
alla dess former.

Backljus

Vårat mål är att kunna möta allas
önskemål gällande ljus. Allt från den
som vill få ut mest ljus för pengarna
samt till den som vill lysa upp hela
världen till varje pris.

Viktigt att synas!

Lika viktigt att se bakåt!

Backa i mörker kan vara svårt, ett backljus
lyser upp omgivningen och gör backandet
till en fröjd. Välj mellan ett brett sortiment
med olika typer av ljus!

Kända varumärken!

Vi har det du söker!

ARB | Old Man EMU
Offroad & Fjädringar

Höjningssatser och offroad produkter
Har du tänkt på att höja din bil?
ARB Old Man EMU är så mycket mer än bara en höjning. Det är en
optimering av fjädring och komfort i bilen. Med väl beprövade material och
långa hårda tester levererar ARB en utav världens populäraste
fjädringssystem till pickuper. Hör av dig till oss så skräddarsyr vi din fjädring
för just dina behov.
Luftfjädring, vad gör den?
Med våra luftfjädringar så får du en förstärkning av fjädringen bak när du
lastar tungt. Om du lastat riktigt tungt i bak på en pickup så vet du att den
kan få en stötig och ostadig karaktär. Med hjälp av luftfjädringen så
förhinidrar du detta och bibehåller en god komfort. Hör av dig så berättar vi
mer!
Övriga offroad tillbehör.
Underkörningsskydd, snorklar, winschar mm. Listan är lång på de olika tillbehören och alla fyller ett syfte. Titeln offroad behöver inte alltid förknippas
med offroad. Många gillar den tuffa looken, andra det praktiska fördelarna.
Är det något speciellt tillbehör du tänkt på men inte riktigt vågat ta steget
att testa? Hör av dig till oss så berättar vi mer om de olika fördelarna och
egenskaperna.

ARB Höjningsatser

Luftfjädring

Med hårda tester och specialiserade
ingenjörer kan du vara säker på att en
höjningssats från ARB håller måttet för
din krav.

Skall du lastat tungt? Eller kanske dra
husvagn? Då är luftfjädring ett alternativ
för dig.

Old Man EMU Suspensions

» Produktinfo och fördelar:

–
–
–
–
–

Höjer 20mm fram & 20mm bak.
100% modellanpassat, komplett sats
innehåller stötdämpare, fjädrar och bussningar
fram & bak.
Bättre väg och terräng egenskaper.
Minst 3 års eller 60.000km garanti och
fantastisk eftermarknadsservice.
Ger högre markfrigång.

» Pris från 19.900:-

Styrsystem Luftfjädring
Kompressorer och styrsystem

Vill du enkelt kunna styra lufttrycket i
bälgarna? Ett styrsystem låter dig enkelt
manövrera luftryck innifrån kupén. Hör av dig
så berättar vi mer om de olika alternativen.

Snorkel

Bättre luftflöde & tuffare look!

Skall du korsa en bäck och vill inte riskera
att få in vatten i motorn? Eller vill du få bättre
luftflöde och bättre motorprestanda? Ja, då
är en snorkel ett bra alternativ. Hör av dig så
berättar vi mer.

För dig som skall lasta tungt

» Produktinfo och fördelar:

–
–
–
–

Luftbälgar med 3000kg teoretisk lyftkraft.
Komplett modellanpassad montagesats inkl
luftpåfyllningsdetaljer ingår.
Monteras enkelt mellan bladfjäder och ram.
Ger bättre komfort vid tung last.

Artikelnummer 2449-2437

» Pris från 5.990:-

Livsstil och nöje
Äventyr med bil

Med vårat breda sortiment från ARB kan vi
erbjuda ett stort utbud av tillbehör för dig som
vill ge dig ut på äventyr! Allt ifrån taktält,
campingutrustning, tillbehör för bilen så den tål
det tuffa vildmarkslivet.
En pickup är mer än ett transportmedel.
Det är en LIVSSTIL!
Hör av dig till oss så berättar vi mer!

Toyota tillbehör

För både transportbil och personbil
Lång erfarenhet
Efter över 35 år i branschen kan vi idag kalla oss för marknadens mest kompletta och
välrenommerade tillbehörsleverantörer.
För den vilda äventyraren, den hårt arbetande hantverkaren,
den fanatiske bilmänniskan och den helt vanliga bilisten,
vem du än är så har vi alltid något utformat för just DIG!
Service med DIG i fokus
Vi grundar vår verksamhet på långa och goda relationer med DIG i fokus.
Under hela din produkts livslängd finns vi och våra kompetenta medarbetare här för DIG.
Tips och råd, reservdelar, guidning i val av produkt. Vi hjälper mer än gärna till!
Så tveka inte på att höra av dig, vi finns här för DIG!

E n p i c k up ä r m e r ä n ett tran s p or tmed el, d et är en l i vssti l ! Vi har ti l l behören! Ring 08-552 485 99 eller besök www.tr u c k e r .s e !
S a m tliga priser i broschyr ä r ex k l u s i ve moms oc h fr ak t . Fö r a kt u e l l p r i su p p g i f t , b e sö k w w w.t r u c ke r. se, r i n g 0 8 - 5 5 2 4 8 5 99 e lle r maila info @tr ucke r. se

Med res erv a t i on f ör f el s k ri v n i n g a r.

