PICKUP/SKÅPBIL
TILLBEHÖR

LED-LJUSRAMP
Vision X leder utvecklingen av den nya generationens LED-belysning. Med över 1000 artiklar i sortimentet finns det
garanterat en belysning som passar varje unik applikation. Med väl utprovade kit designade för din pickup med fäste,
kablage och LED-ramp går montaget enkelt och ger ett original-utseende med belysningen infälld i grillen vilket också
minskar bränsleförbrukningen, risken för stöld och påkörning jämfört med traditionella extraljusmontage.
Ett snyggare, mer diskret och effektivare montage av extraljus är svårt att få till.

XMITTER PRIME

XMITTER PRIME

180W

Xmitter rampen levererar enormt mycket lumen i förhållande till
sin storlek. Ingen annan ramp på marknaden har lika kraftfull
prestanda i samma format.

2 x 90W

XPR-SERIEN
Art. nr:
XIL-PX36M12
XIL-PX1810.12

Dioder:
36 st x 5W
36 st x 5W

Optik:
10°/25°
10°

Lumen:
19 008
19 008

XPR-M

Art. nr:
XPR-12M
XPR-9
XPR-H6E

Watt:
180W
2 x 90W

IP-klass:
Mått:
IP69K
L525 x H 76 x B 84 mm
IP69K L282 x H 76 x B 84 mm (2)

120W

Dioder:
12 st x 10W
9 st x 10W
12 st x 10W

Optik:
5° / 25°
5°
5° / 10°

Lumen:
12 978
9 711
12 978

Watt:
120W
90W
2 x 60W

E-Märkt:
Ja
Ja

XPR skjuter iväg ljuset längre än vad som tidigare var möjligt
med en led ramp. Välj mellan XPR-M som har multi optik eller
XPR-S Halo med en spot ljusbild och tuff halo funktion.

2 x 60W

90W

IP-klass:
Mått:
IP69K
L609 x H 80 x B 81mm
IP69K
L430 x H 80 x B 81mm
IP69K L476 x H 80 x B 81mm (2)

E-Märkt:
Ja				
Ja		
Ja

XPR-S HALO
120W

Art. nr:
XPR-H12S
XPR-H6S
XPR-H3S

Dioder:
12 st x 10W
12 st x 10W
6 st x 10W

Optik:
5° / 25°
5°
5°

Lumen:
12 978
12 978
9 711

Watt:
120W
2 x 60W
2 x 45W

2 x 60W

IP-klass:
Mått:
IP69K
L609 x H 80 x B 81mm
IP69K L430 x H 80 x B 81mm (2)
IP69K L292 x H 80 x B 81mm (2)

2 x 45W

E-Märkt:
Nej
Nej			
Ja			

EXTRALJUS
2nd
GENERATION
LIGHT CANNON
TILLBEHÖR LIGHT CANNON

Vision X kraftfulla och mångsidiga
Light Cannon finns i storlekar från
3,7” upp till 8,7” och i två olika
utföranden, en långdistansversion
med en kraftfull diod för maximal
ljuslängd eller i en multidiods version för maximalt antal lumen vilket
även ger en bredare ljusbild.

Snap On lock till LIGHT CANNON
finns i olika färger beroende på appli
kation och önskemål. Locken finns
även med olika ljusbilder och väljs
efter hur man vill sprida ljuset.

JAPANSKA IPF levererar belysning med exakta ljusbilder och mycket
effektiva ljusflöden. IPF´s höga kvalitet är väl känd framförallt inom
rallyvärlden. 940 LED lampan finns med två olika ljusbilder, spot och
driving för att passa alla olika applikationerna. Driving lampan är
E-märkt och båda modellerna har inkopplingsbart positionsljus som
ger en tuff effekt i mörkret.

Art. nr:
940SRLD2WPL
940SRLS3

Optik:
25° Driving
5° Spot

Räckvidd: IP-klass:
343m
IP68
724m
IP68

Mått: E-Märkt:
Ø200 x H220 x D122 mm
Ja
Ø200 x H220 x D122 mm
Nej

6.7”

Art. nr:
Optik: Räckvidd: IP-klass:
CG2-CPM1810 10° Spot
250m
IP69K

Lumen:
13 500

Mått:
Ø13,7 x H134 x D93mm

8.7”

Art. nr:
Optik: Räckvidd: IP-klass:
CG2-CPM2410 10° Spot
450m
IP69K

Lumen:
Mått:
18 000 Ø23,7x H235 x D160mm

6.7”

Art. nr:
CG2-CPZ610

Optik: Räckvidd: IP-klass:
5° Spot
920m
IP69K

Lumen:
3 000

8.7”

Art. nr:
CG2-CPZ810

Optik: Räckvidd: IP-klass:
5° Spot
1100m
IP69K

Lumen:
Mått:
3 500 Ø23,7x H235 x D160mm

Mått:
Ø13,7 x H134 x D93mm

FRONT & STÖRTBÅGAR

Frontbågar från Tyska Antec håller hög
kvalitet och är unika på marknaden eftersom de är krockprovade och certifierade
för montage på fordonet med eller utan
extraljus. Monteringen görs enkelt och
snabbt utan modifieringar eller ingrepp på
fordonet.

FRONTBÅGE

70mm frontbåge med 42mm tvärgående stag.
Finns i rostfritt polerat stål alternativt rostfritt stål
med svart lackering.

ANTEC KLAMMA FÖR EXTRALJUS

Klamma/fäste för enkelt montage av belys
ning på frontbågar. Klammorna säljs parvis.
Artikelnr: 005475A (rostfritt, passar 70mm rör)
Artikelnr: 005475S (svart, passar 70mm rör)
Artikelnr: 005472A (rostfritt, passar 42mm rör)
Artikelnr: 005472S (svart, passar 42mm rör)

STÖRTBÅGE

70mm ROLL ´N LOCK störtbåge i rostfritt polerat stål alternativt
rostfritt stål med svart lackering. Använd enkelt separata klammor från Antec för montage av extraljus.

LASTNING
Rhino-Rack tillverkar slitstarka och lättanvända takräcken, cykel-, kajakhållare och
lastskyddstillbehör. Med anpassade och snyggt designade produkter och med
senaste teknik kan du lita på Rhino-Rack för att anpassa ditt fordon för arbete,
friluftsliv eller något däremellan.

RHINO-RACK PLATTFORM
Rhino-Rack Pioneer Backbone takräcket är
inte bara tufft, det underlättar också ditt arbete
eller friluftsliv med stor lastkapacitet och många
tillbehör.
Tack vare den låga profilen kan du snabbt packa
och lossa din last från platformen. Tillverkad i
förstärkt aluminium gör den lätt men samtidigt
mycket hållbar.

RHINO-RACK TILLBEHÖR
Skräddarsy ditt Rhino-Rack takräcke med tillbehör efter
dina behov. Fler tillbehör finns som cykelhållare m.m.

Sidomonterade rails

Främre rails

Fullburs rails

FÖRVARING

DECKED LASTFÖRVARING
DECKED förvaringssystem ökar nyttjandegraden av ditt flak markant.
Framtagen för arbete och fritid med dubbla utdragslådor och designad för att
passa respektive fordon perfekt. Ovanpå Decked går det att lasta upp till ett
ton med möjlighet att skruva fast lastöglor, cykelhållare m.m. De utdragbara
lådorna håller last upp till 100 kg styck, är regntäta och går att få med lås
för säker förvaring av verktyg och utrustning. Till lådorna går det att köpa till
måttanpassade verktygslådor kallade D-box för förvaring av mindre prylar.
Decked passar perfekt på pickuper med eller utan flakkåpa och är lätt att
anpassa för hantverkare, och servicebilar samt vid jakt- och fritidsanvändning.
Decked har till dags datum levererat över 20.000 enheter i USA och är stryktålig,
hanterar mycket last och är dessutom återvinningsbar. Några av kunderna som
använder Decked är polisen och militären.

DECKED D-BOX

Ett av många tillbehör till ditt lastsystem.
Väderbeständig och stötsäker förvaringslåda
som är anpassad för Decked utdragslådor.

FJÄDRING
OLD MAN EMU

VÄLJ RÄTT FJÄDRING

Old Man Emu från ARB i Australien är ett av världens
bästa fjädringssystem, stora ord men med tusentals
nöjda kunder inom gruvindustrin, försvaret, polisen,
hantverkare, äventyrare och professionella användare
runt hela världen kan intyga detta.

Det är viktigt att välja rätt fjädring beroende på hur du lastar och
använder ditt fordon för maximal prestanda. Nedan listar vi de olika
paket som finns tillgängliga beroende på last och utrustning.

Alla detaljer i fjädringen är väl utprovade och har kodats
för varje specifik fordonsmodell för att maximera lastförmågan, öka komforten, minska sladdbenägenhet, ge
en längre fjädringsväg samt öka livslängden.

FJÄDERKIT FRAM

Old Man Emu fjädringen ökar även fordonets markfrigång med ca, 20-50mm för bättre terrängegenskaper
och ökat utrymme för större däck.
Har du problem men en bil som säckat i fjädringen, är
svajig och instabil samt inte klarar av att hålla lasten?
Old Man Emu finns att välja på flera olika hårdheter på
både fjädrar och stötdämpare efter hur just du lastar ditt
fordon. OME fjädringen ser till att behålla komforten och
känslan i ditt fordon även om du lastar tungt och kör
mycket på dåliga vägar.

Standard
För fordon som är standard och med ej konstant last.
Innehåll: Spiralfjädrar som höjer fordonet med 20-50mm beroende
på bilmodell, stötdämpare/fjäderben och trim packer.
Medium
För fordon med vinsch, vinschfäste, stålbumper, konstant
last upp till ca, 300 kg.
Innehåll: Spiralfjädrar som höjer fordonet med 20-50mm beroende
på bilmodell, stötdämpare/fjäderben och trim packer.
Heavy duty
För fordon med vinsch, vinschfäste, stålbumper, plog,
kontinuerlig tung last 300+ kg.
Innehåll: Spiralfjädrar som höjer fordonet med 20-50mm beroende
på bilmodell, stötdämpare/fjäderben och trim packer.

FJÄDERKIT BAK
Standard
För fordon med standardutrustning och kontinuerliga laster
upp till ca, 400 kg.
Innehåll: Bladfjädrar som höjer fordonet med 20-50mm
beroende på bilmodell, s tötdämpare, bussningar, fjäderpaket,
stenskottskydd, d
 ämpare och U-bultar.
Heavy duty
För fordon med mycket utrusning, tunga laster och
kontinuerliga laster över 400+ kg.
Innehåll: Bladfjädrar som höjer fordonet med 20-50mm
beroende på bilmodell, s tötdämpare, bussningar, fjäderpaket,
stenskottskydd, d
 ämpare och U-bultar.

VINSCHAR & FÄSTEN
WARN VINSCHAR
Warn har tillverkat vinschar i över 80 år och är i dag
marknadsledande med sin kvalitet och tekniska lösningar
som ligger i framkant. Nedan presenteras Warn´s senaste
tillskott och uppgraderade vinschar utformade för montage
på pickuper med dragkraft på upp till 3.6 ton på enkel lina.

Artnr: 97000

Warn vinsch TABOR 8K
Tabor serien, nu i uppdaterat format med den sen
aste designen och tekniken till ett fantastiskt pris.
Passar perfekt för den som använder sin vinsch
semiproffesionellt, på jakten, fritiden, offroadturen
eller på företaget. Finns med stål- eller syntetlina.

Artnr: 96995

Artnr: 89670

Artnr: 89640

Data
Dragkraft: 3 629 kg
Fjärrkontroll: Ja, via 3.7m sladd
Frikoppling: Ja
Broms: Ja
Vikt: 36,3 kg
Linlängd: 28,6m Ø8mm

Warn vinsch ZEON 8
Zeon, kungen bland vinschar, utvecklad för dig som
arbetar professionellt, behöver det bästa och som
måste kunna lita på redskapen i alla lägen. Med en
helt unik design av broms och motor hanterar den
högre och längre belastningar än vad som tidigare var möjligt. Används med fördel av kraftbolag,
mindre bärgare, tung offroadkörning, gruvor och
liknande. Finns med stål- eller syntetlina.
Data
Dragkraft: 3 629 kg
Fjärrkontroll: Ja, via 3.7m sladd
Frikoppling: Ja
Broms: Ja
Vikt: 36,3 kg
Linlängd: 28,6m Ø8mm

VINSCHFÄSTE
För att få ett vinschmontage som är godkänt av bilprovning
en måste fästet vara utprovat och certifierat och montaget
integrerat i fordonet. Taubenreuther från Tyskland tillverkar
godkända vinschfästen med tysk precision designade för
respektive fordon.

TILLBEHÖRSVÄSKA

RADIOSTYRNING

Innehåller brytblock,
riggningsband, 2 st 20mm
D-shackel, handskar samt
väska.

Styr din vinsch från upp
till 20 meter bort. Inne
håller trådlös sändare,
mottagare, hölster och
nyckelringshållare.

Artnr: 88900

Artnr: 90287

OFFROAD

UNDERKÖRNINGSSKYDD
Skydda ditt fordon från skador som orsakas av underlaget som stenar, rötter, grus m.m.
Rivals kraftiga hasplåtar tillverkade i 6mm aluminium skyddar de vitalaste delarna under ditt
fordon och håller bra passform för ett enkelt montage. Hasplåtar förlänger bilens livslängd vid
körning i terräng, grusvägar, stenbrott och traktorstigar m.m.

SAFARI SNORKEL
Använder du ditt fordon i tuffa miljöer med mycket damm,
smuts, vatten eller på grusvägar? Safari Snorkel hjälper dig i
sådana fall med att bibehålla motorns livslängd.

HUVDÄMPARE

BAKLUCKEDÄMPARE

Rivals huvdämpare förenklar arbetet under
huven. Gasdämparen hjälper till att öppna
huven samt håller i den i uppfällt läge utan
att behöva använda “huvpinnen”. Montaget
går enkelt och snabbt.

Bakluckedämparen håller emot luckan
när den öppnas. Slipp smällen från luckan
och risken att göra sig illa, använd enkelt
en hand för att öppna luckan med Rivals
“ bakluckekit”.

Safaris välkända snorklar används världen över av allt ifrån
försvarsmakter, offroadåkare till friluftsmänniskor. Safari
Snorkel ger skydd mot damm och vattenintag och ser till att
levera en stor mängd kall ren luft till motorn. En snorkel bör
användas i alla krävande
miljöer för skydd av motorn.
Snorklarna är designade för
respektive fordon för bästa
passform.

TILLBEHÖR
DUBBELKOMPRESSOR
ARB´s dubbelkompressor levererar maximalt luftflöde i
förhållande till sin storlek och fungerar utmärkt att använda
med till exempel tryckluftsverktyg. Dubbelkompressorn
har en arbetscykel på 100% vilket innebär att den inte
behöver vila för att kylas ned och kan därför med fördel
användas i professionella samanhang där mycket luft

under lång tid behövs.
DATA: Luftflöde @ 200 KPa: 132 l/min

Artikelnr: CKMTA12

SINGELKOMPRESSOR
Den mest populära kompressorn i sortimentet
är singelkompressorn som används både i
arbetet och på fritiden med ett luftflöde som är
marknadsledande för en så pass liten enhet.
Kompressorerna håller hög kvalitet och används
bland annat av Nato, gruvor och kraftbolag.
DATA: Luftflöde @ 200 KPa: 66 l/min

PORTABLA FRYS- OCH KYLBOXAR
Den utlimata frysboxen för arbete och fritid.
Utrustad med ett stryktåligt, väderbeständ
igt chassi i rostfritt stål som klarar tuffa
förhållanden utomhus. Smidig låsmekanism
med kodfunktion.
Kapacitet: 60L
Kylning: 10+ - 18Mått: 440mm (H) x 490mm (B) x 820mm (D)
Artikelnummer: 10810603

Artikelnr: CKMA12

TILLBEHÖR KOMPRESSOR

Standardkylboxen finns i två storlekar, 47 resp
60 liter. ARB´s frysboxar är kraftigt konstruerade, håller kylan länge i avstängt läge och kan
hålla temperaturer ned till -18 grader.
Kapacitet: 47L
Mått: 508mm (H) 380mm (B) 705mm (D)
Artikelnr: 10800473
ARB PUMPKIT
Artikelnr: 171302

ARB ALUMINIUMTANK 4L
Artikelnr: 171601

Kapacitet: 60L
Mått: 428mm (H) x 450mm (B) x 845mm (D)
Artikelnr: 10800603

TILLBEHÖR
ARB SIMPSON TAKTÄLT
ARB´S Simpson III taktält är hård
testade i vildmarken i både kyla och
värme. Med tåliga material av högsta kvalitet som motstår väta och är
brandklassat sover man tryggt och
säkert i alla väder. Den medföljande
madrassen med så kallad “Chip Foam”
teknik samt ventilationsluckor är kom
forten maximal. Tältet kan fällas ut
bakåt eller åt sidorna från fordonet,
beroende på önskemål och fälls
snabbt ihop via det så kallade “Quick
Pack” systemet. Den medföljande ut
skjutbara stegen gör det enkelt att ta
sig in och ut ur tältet. Integrerat i tältet
finns myggnät för dörrar och ventilationsluckor. Sov gott och säkert i ett
Simpson tält från ARB.

Fenix vinner test efter test då deras ficklampor anses vara bland de effekt
ivaste och med högst kvalitet på marknaden. Oavsett om du behöver en liten
ficklampa för att ha i bilen eller höga lumen-tal för t.ex. camping, jakt eller
arbete så har Fenix en LED-ficklampa för dig.

Fenix RC40, en uppladdningsbar
LED-ficklampa som ger otroliga
6000 lumen med en bred och extremt lång ljusstråle på 730 meter.
Levereras komplett med batteri
och laddare samt USB uttag för
laddning av t.ex. telefon via batteriet. Ett måste för dig som vill
lysa mest och längst!
Fenix RC20 är den perfekta
ficklampan för ditt fordon/maskin
med en fast monterad laddstation, alltid redo och du vet var du
har den. Med 1000 lumen maxeffekt och fem olika ljusstyrkor samt
strobefunktion har du det som
krävs för alla slags uppdrag. Batteritiden på det medföljande Li-jon
batteriet är upp till 120 timmar.

6000 Lumen

Artikelnr: RC402016

DATA SIMPSON III:
* Mått 1400 (B) x 2400 (L) x 1300 (H) mm.
* Vikt 70 kg
* Aluminiumstege hanterar upp till 120 kg
* Tältmaterial bomull/polyester canvas, 300GSM PU
* Material brandklassning CPAI-84
* Material tältställning i anodiserad aluminium
* Material ovandel tält polyester 1000mm vattenpelare

1000 Lumen

Artikelnr: RC20

SIMPSON TAKTÄLT MED ANNEX

Fenix HL60R Pannlampa med

en Micro USB-port för snabb och
enkel laddning. Lampan levererar
950 lumen och lyser upp till 116
meter. Med fem olika ljusstyrkor
och en diod med rött ljus för
mörkerseende passar den för alla
slags aktiviteter. Batteritiden är på
upp till 100 timmar och drivs via
det medföljande Li-jon batteriet.

* Tält utfällningsbart åt tre håll
* Tejpade sömmar för ökat skydd samt ventilationsluckor
* “Quick Pack” system för snabb och enkel packning
* “Chip Foam” madrass i tjocklek 65mm
* Enkelt montage på takräcket
* UV och vattensäkert PVC skydd vid frakt på taket
* 2 års garanti på alla ingående delar

950 Lumen

Artikelnr: HL60R

ARB Simpson III taktält, levereras lika som ovan
men även med ett annex som enkelt monteras på
när taktältet är utfällt. Annexet är perfekt för extra
förvaring av blöta kläder, köksdetaljer eller utrust
ning alternativt som plats för extra sovplatser.
Yttermaterialet i annexet är samma som taktältet
och tillverkat med samma höga precision och
kvalitet som taktältet.

LINX
VEHICLE ACCESSORY INTERFACE
Få total kontroll över ditt fordons tillbehör via ARBs digitala interfacemodul kallad Linx. Med
en pekskärm ersätter du enkelt alla extra mätare och knappar som styr dina tillbehör. Linx
är den nya generationens sätt att koppla in tillbehör på ditt fordon. Med en central enhet
som alla tillbehör kopplas in på styr man sedan tillbehören via den medföljande styrenheten
i smartphone-format.
* Förenkla montaget av tillbehör med en central enhet
* Korta ned arbetstiden för montage av tillbehör
* Ersätter knappar som normalt monteras i hytten
* Styr alla tillbehör och funktioner från en enda enhet
* Kan vid behov användas trådlöst via Bluetooth (10m)
* Få en bättre övervakning av fordonet och tillbehören
* Få ordning på kabelhärvor med en “styrpunkt”

Linx Android-baserade styrenhet i smartphone-format styr enkelt alla tillbehör som
kopplas in i centralenheten. I styrenheten
finns flera färdiga applikationer enligt ovan
men det går även att ladda ned och uppdatera apparna efter behov.

Artikelnr: LX100

Linx kan styra och övervaka praktiskt taget alla komponenter på
ditt fordon på ett enkelt och smidigt sätt. Se några exempel:
* Använda SIM kort
* Kontrollera batterinivåer
* Slå i/ur diffspärrar
* Styr kompressorer

* Kontrollera/justera lufttryck i däcken
* Slå av/på extraljus individuellt/gruppvis
* Styr luftfjädring manuellt/automatiskt
* Kontrollera sirener och utryckningsljus

Linx centralenhet monteras i fordonet.
Koppla sedan in alla tillbehör i enheten
för att enkelt kunna styra dem via den
medföljande styrenheten.
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