TOYOTA
deg som krever
” For
funksjon og kvalitet
hele veien.

TOYOTA

Skapet har ekstrautstyr.

Y1-Skap
Y-1-påbygget er laget i 40 mm isolerende
sandwichmateriale i vegger og tak. Luke bak
ned til plangulv, baklem demonteres, inngår
som standard.
EKSEMPLER PÅ TILLEGGSUTSTYR
• Sideluker
• Dobbelte bakdører
• Sentrallås
• Belysning i skap
• Lastholdere
• Stige på bakluke
• Varsellys blink/roterende
• Langgodsstativ
• Glassfiberutstikk over førerhus/påbygg 250 mm
• Forsterket, glisikkert tak
• Ryggelys
• Arbeidsbelysning
• Innredninger m.m.
STØRRELSE PÅBYGG (innv. mål mm)
LENGDE BREDDE HØYDE
Hilux S-Cab 2340
1515
1100
Hilux X-Cab 1830
1515
1100
Hilux D-Cab 1545
1515
1100

Y1-Skapet på bildet har ekstrautstyr.
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Dette skapet har ekstrautstyr

Y2-Skap
Y2-Skapet er laget med 40 mm isolasjon i vegger og tak, 45 mm isolasjon i det forsterkede wira-gulvet.
4 stk. forsenkede surringsringer i gulv. Luke bak, skjermer og sideskjørt under skapet inngår som standard.
S-Cab kan leveres både med og uten spoilerpakke.
EKSEMPLER PÅ TILLEGGSUTSTYR
• Sideluker
• Dobbelte bakdører
• Sentrallås
• Belysning i skap
• Lastholdere
• Stige på bakluke
• Varsellys blink/roterende
• Langgodsstativ
• Glassfiberutstikk over førerhus/påbygg 250 mm
• Forsterket, glisikkert tak
• Ryggelys
• Arbeidsbelysning
• Innredninger m.m.

STØRRELSE PÅBYGG (innv. mål mm)
LENGDE BREDDE HØYDE
Hilux S-Cab 2350
1725
1050
Hilux X-Cab 1870
1725
1050
Hilux D-Cab 1600
1725
1050

Toyota Hilux med interiør.
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TOYOTA
Hilux S-Cab med lettplan
Et meget praktisk og romslig plan som er utviklet og
produsert for Toyota Hilux S-Cab. Produsert helt i
aluminium, hvilket holder totalvekten nede. Planets
gulv er i 12 mm glisikkert, slitesterkt Wira. Frontvegg
med siktgitter og svartlakkert karmprofil i nivå med
førerhustaket. Lemmer, 300 mm høye og utstyrt med
lem-i-lem lås, modell Kinnegrip. 6 stk. forsenkede
surreringer i flakgulv (3 stk. per side). Skjermer og
skvettlapper montert under plan.
EKSEMPLER PÅ TILLEGGSUTSTYR
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbeidsbelysning, 2 stk. bakover med brytere i førerhus
Arbeidsbelysning 2 stk. LED bakover med brytere i førerhus
Ryggelys E-godkjent koblet via reversgiret
Ryggekamera MXN med visir og 5” fargeskjerm
Varsellys roterende oransje på frontvegg
Varsellys blink på frontvegg
Varsellys bakre 2 stk. blinkt
Tilhengerfeste
PLAN (innv. mål mm)
L

B

H

2500

1760

300

Frontvegg i aluminium med siktgitter.
Nedfellbare lemmer og slitesterkt 18 mm glisikkert Wira-gulv.

Høyde = Lemhøyde

Et plan som tåler tøffe tak!
Hilux med stålplan
Et robust og varmforsinket plan med glisikkert 18 mm
Wira-gulv. Frontvegg i aluminium med siktgitter, montert på en stålramme.
Lemmer, 300 mm høye, nedfellbare og demonterbare
med avtakbare hjørnestolper. Lemmene er uavhengige
av hverandre, og er utstyrt med lemlås.
3 stk. surreringer per side i flakets karm. Skjermer og
skvettlapper under plan, og godkjent belysning.
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbeidsbelysning, 2 stk. bakover med brytere i førerhus
Arbeidsbelysning 2 stk. LED bakover med brytere i førerhus
Ryggelys E-godkjent koblet via reversgiret
Ryggekamera MXN med visir og 5” fargeskjerm
Varsellys roterende oransje på frontvegg
Varsellys blink på frontvegg
Varsellys bakre 2 stk. blinkt
Tilhengerfeste
PLAN (innv. mål mm)
L

B

H

D-Cab 1800 1800 300
X-Cab 2090 1800 300

Frontvegg i aluminium med siktgitter.
Nedfellbare lemmer og slitesterkt 18 mm glisikkert Wira-gulv.

Høyde = Lemhøyde
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EKSEMPLER PÅ TILLEGGSUTSTYR

