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abkati aktuellt #3
Priserna är exkl. moms och gäller från v. 32 till och med v. 42 2020 med reservation för mellanoch slutförsäljning samt eventuella prisjusteringar. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

ergolash - Effektivare surrning

Enkelt, snabbt
och säkert
- Eftersom vi vet om att många åkare
upplever en stress när de ska surra
sitt gods, är vi glada över att kunna
erbjuda en produkt som underlättar
deras arbete.
Ergolash gör lastsäkringen både
enklare och snabbare - utan att
tumma på säkerheten - och bidrar
dessutom till en mindre stressig
tillvaro för åkaren, säger Dragan
Milinkovic, produktchef säkerhet
och komfort på Abkati.

Patenterad teknik

smart magnetfunktion

Ergolash patenterade Short end är
en spännanordning där spännbandet
hakas fast på spännaren direkt från
sidan, istället för att den behöver
dras igenom hela spännanordningen.
Något som inte bara sparar tid utan
även tålamod.

Ergolash short end levereras med en
magnet som monteras på bandets
krok. Magneten gör att kroken inte
trillar bort medan du fäster
spännbandet.

Upptäck det nya sättet att
Ergolash långdel 50mm Längd: 9,5m
med dubbelkrok LC: 2500daN
Artikelnr: 45.145
Rek ca pris: 140,00
Ergolash kortdel 50mm Längd: 0,5m
med dubbelkrok LC: 2500daN
Artikelnr: 45.185
Rek ca pris: 259,00
Ergolash spännband sats 2-delad 0,5m
och 9,5m/50mm/5t
Artikelnr: 45.155
Rek ca pris: 399,00

surra gods!
Vi på Abkati vet att åkare kan ha en stressig tillvaro, med många moment som ska klaras
av på kortast möjliga tid. För att underlätta arbetet kan vi nu erbjuda den innovativa lastsäkringsanordningen från Ergolash som kommer spara tid och dessutom göra arbetet
enklare och mer tidseffektivt. Med Ergolash sparar man 35 % i tid jämfört med traditionella
spännband. Något som i det långa loppet också sparar pengar.
Ergolash patenterade Short end är en spännanordning där spännbandet hakas fast på
spännaren direkt från sidan, istället för att den behöver dras igenom hela spännanordningen.
Något som inte bara sparar tid utan även tålamod. Long end består av ett 9,5 meter långt
spännband i hög kvalitet, med tillhörande dubbelkrok. För att göra surrningen extra smidig
finns en magnet som enkelt kan fästas på kroken för att hålla den på plats medan man
fäster spännbandet.

entreprenad
Laddare USB med dubbla uttag
USB-laddare för extrema temperaturförhållanden med snabb uppladdning av
alla dina prylar. V-Charger passar för enkel
snap in-montering i standardpaneler och
har en grön ledlampa som indikerar när
laddning pågår. En silikonlist finns för att
förhindra att vatten och fukt tränger in
bakom panelen. Du kan ladda läsplattor,
telefoner, spelenheter, digitalkameror med
mera upp till två åt gången tack vare de
dubbla USB-portarna. Garanterat snabb
uppladdning i temperaturer från -40°C till
+80°C och upp till 10 000 laddningscykler
per uttag. När laddaren inte används skyddas uttagen av återfjädrande luckor som
sluter tätt tack vare IP64 tätningsskydd av
silikon. 12-24 V. BxH: 27x55 mm.
Ampere: 3.15 A.
Artikelnr: 0796
Rek ca pris: 649,00

10 %

extra rabatt

BriodLights Singelfäste

BriodLights Dubbelfäste

Abkati.se/entreprenad
Produkter för entreprenad.

BL Singelfäste räcke HD 43
Artikelnr: 272-080
Rek ca pris: 482,00

BL Dubbelfäste räcke 43 mm
Artikelnr: 272-081
Rek ca pris: 575,00

storsäljare

ROCKINGER kulkoppling RO 825 B
Manuell 80 mm kulkoppling för flänsmontage
160x100 mm. D-värde:100 kN. ABG, ECE: Ja.
Artikelnr: 310.82550001
Rek ca pris: 5 908,00

ROCKINGER dragkoppling RO 205 A
Dragkoppling med 35 mm sprint, avsett för max
40 km/h. Hålbild 160x100 mm. Sprintdiameter: 35 mm.
Max kärrvikt: 8 t. Max släpvagnsvikt: 25 t
Artikelnr: 310.2055000
Rek ca pris: 1 248,00

ROCKINGER dragögla ROE 57243
ROCKINGER dragögla 40 mm ROE 57243.
D-värde: 130 kN, Dc-värde: 100 kN. ABG, ECE: Ja.
Artikelnr: 310.57243
Rek ca pris: 2 594,00

Rockinger – släpvagnskopplingar
som tål allt och lite till
Rockinger har en gedigen historia med över
hundra års erfarenhet av släpvagnskopplingar.
Hög kvalitet och säkerhet har varit ledord redan
från start varför produkterna idag är nummer ett
på flertalet marknader i Europa.
Släpvagnskopplingarna är i massivt gjutjärn
och tack vare sin konstruktion kombinerat med
smarta lösningar för på- och avhängning samt
ett genomgående säkerhetstänk i utvecklingen
ligger de i topp på marknaden.
Här visar vi endast ett fåtal av våra produkter
från Rockinger. Besök www.abkati.se/rockinger
för hela vårt utbud.

lantbruk

8%

extra rabatt

BriodLights Baklampa hö/vä 12-24 V
Smidig LED baklampa från BriodLights
med broms, back, blinkers, nummerskyltsbelysning, reflex, dim- och positionsljus.
12-24 V. Finns i vänster- och högerutförande.
1,5 meter kabel, IP6K7. ECE: R3, R4,R6, R7,
R23, R38. EMC: R10.
Artikelnr: Höger: 45812 Vänster: 45822
Rek ca pris: 549,00

Abkati.se/lantbruk

Universell traktorspegel

Produkter för lantbruk.

Universell spegel för traktor som
kombinerar huvud- och vidvinkelsspegel.
Olycksrisken minskar – samtidigt som
spegeln uppfyller de senaste reglerna
om sikt även ner mot hjulen. Speglarna
är konstruerade för att klara de tuffaste
vibrationer. Fästskåran på baksidan gör
att spegeln sitter stadigt och vibrationsfritt.Passar på arm med 18-22 mm
diameter. BxHxD: 226x356+226x100.

Artikelnr

benämning

rek ca pris

1510

Universell traktorspegel

821,00

1510.12

Universell traktorspegel 12 V

1 000,00

1510.24

Universell traktorspegel 24 V

958,00

Presenningssträckare
Presenningssträckare i väderbeständigt gummi som inte
spricker eller missfärgar.

Artikelnr

Benämning

rek ca pris

0099

Presenningssträckare Nord 185 mm

12,50

0102.02

Presenningssträckare Nord 295 mm

12,75

0107.03

Presenningssträckare Combiplus 365 mm

12,75

Gruva
LED Blixtljus ECCO
SecuriLED II
SecuriLED II är ett blixtljus med
LED från ECCO. Lampan har en
låg profil, modern design och är
mycket motståndskraftig mot
fukt och vibrationer. Enheten är
enkel att byta ut mot tidigare
modell då dimensionerna och
hålen för montering är desamma.
Antal blixtmönster: 7 st. BxHxD:
130x118x21,5 mm. CC-mått:
80x98 mm. 12-24 V. IP67, IP69K.
R10, R65. Klass 2.

8%

5 års garanti!

extra rabatt

Artikelnr: 277-033
Rek ca pris: 1 054,00

LED Blixtljus 12-24 V Kl 2

LED nordic gemini N4701*

Backsense programmerbar

Ett kraftfullt och mångsidigt LED
blixtljus i kvadratiskt format. Högintensiva lysdioder i kombination
med reflektorteknik ger en kraftfull
R65 Klass 2 varningssignal för ett
brett spektrum av tillämpningar. 24
olika blixtmönster inklusive rotation
och möjlighet till att synkronisera
flera enheter. 12-24 V, ECE R10 och
R65 klass 2, SAE J845 klass 1.

Detta mäktiga arbetsljus har inte
mindre än 60 lysdioder och väger
18 kg. Gemini erbjuder en imponerande ljuseffekt och används mest i
gruv-industrin och på grävmaskiner.
Gemini har en ljusutgång på 13800
till 25000 lumen. IP69K. EMC: CISPR
25 Class 3, ISO 13766, ISO 14982,
ISO 7637-2. Salt Spray Test: ISO
9227 240H. 5 års garanti!

Programmerbar Backsense® radarsystem för detektionsvarning av faror
och hinder kring fordon. Backsense
använder sig av frequency modulated
continuous wave (FMCW) radarteknik. Resistent mot vatten, damm,
vibrationer, värme, kyla och lera.
Backsense har en programmerbar
räckvidd på 3-30 m och bredd på 2-10
m. ECE R10, CE- & E-märkt. 12-24 V.
3 års garanti!

Artikelnr: 277-718601
Rek ca pris: 2795,00

Artikelnr: 271-9884701
Rek ca pris: 17 995,00

Artikelnr: 309.4530
Rek ca pris: 18 295,00

LxBxH
Ström vid 12V
CC
Anslutning
IP
Temp.spann

166x166x83 mm
8,2 A
153 mm
Kabel
55
-30°C till +50°C

Ljusstyrka verklig
Volt
Watt
Anslutning
Lins
Temp.spann

25200 lm
18 - 32 V
300 W
DT
PC
-40°C till +85°C

*Produkt för anskaffning. Kontakta din distriktsäljare vid intresse.

påbyggare
ROCKINGER standardkoppling LV RO57

Underhålls- och reparationsvänlig standardkoppling från
Rockinger med roterande kopplingsbult som reducerar slitage.
Pneumatisk fjärrmanövrering för öppning och stängning. Finns i
utförande lång undre och övre fångmun. Hålbild: 160x100 mm.
D-värde: 300 kN. DC-värde: 145 kN. S-värde: 1000 kg.
V-värde: 95 kN. ECE: E1 55R-01 1361.

nyhet!
ROCKINGER standardkoppling
med luftservo
Artikelnr: 310.57061500
Rek ca pris: 31 801,00
ROCKINGER koppling RO57 luftservo
lång undre fångmun
Artikelnr: 310.57061560
Rek ca pris: 32 573,00
ROCKINGER koppling RO57 luftservo
lång undre/övre fångmun
Artikelnr: 310.57061570
Rek ca pris: 33 175,00

ROCKINGER koppling RO57 manuell
Artikelnr: 310.57061510
Rek ca pris: 21 980,00

För reservdelar besök abkati.se/rockinger-reservdelar

BBS-TEK Whitesound Alarms Brigade Smart
Självjusterande backlarm med bbs-tek® WhiteSound® som eliminerar
oljud för tunga fordon, 77-107 decibel. IP68-klassade, ECE R10 och
CE-märkta. Larmet justeras automatiskt till att ligga 5-10 dB över
omgivningen.12-24 V. 309.1399: 98-108 CC. Livstidsgaranti!

nyhet!

Alarm-white sound, självjust.,
medium duty, 77-97dB
Artikelnr: 309.1399
Rek ca pris: 1 405,00

nyhet!

Alarm-white sound, självjust.,
heavy duty, 87-107dB
Artikelnr: 309.1400
Rek ca pris: 2 324,00

Defa
laddpaket

5%

ladda batterierna!
Dagens fordon har betydligt mer elektroniska funktioner än förr,
vilket sliter på batteriet. Start/stopp-funktionen som blir allt
vanligare innebär att strömrusningen till batteriet ofta sker många
gånger under en körning. Det innebär att livslängden för batteriet
riskerar att förkortas. Genom underhållsladdning hålls batteriet
laddat, välmående och håller länge.

extra rabatt!

Laddpaket 2x20 A
Artikelnr: 77.706931
Rek ca pris: 8 015,00

ChargerKit 1205 Flex
Artikelnr: 77.450034
Rek ca pris: 1 748,00

ChargerKit 1x12A
Artikelnr: 77.706252
Rek ca pris: 3 289,00

ChargerKit 2x12A
Artikelnr: 77.706253
Rek ca pris: 5 196,00

Laddpaket 1x20 A
Artikelnr: 77.706930
Rek ca pris: 4 544,00

Laddpaket 40 A 24V

Sidohängd • bottenhängd • aluminium
rostfri • virkeslåda • strölåda
vi har verktygslådorna du behöver!
Utforska på abkati.se/verktygslådor
Artikelnr: 77.711152
Rek ca pris: 7 757,00

Extraljuspaket!
Bra belysning kan vara avgörande för din och andras säkerhet.
Med våra komplettaextraljuskit får du allt du behöver förrespektive
bilmodell och är redo för installation direkt. Gör det enkelt för dig!

Ledrampskit Volvo V90

LED-ljusramp SR2-20” Driving
inkl. mont.kit Volvo V90
Artikelnr: 278-92161E3
Rek ca pris: 8 795,00

nyhet!
Smidiga ledrampskit till Volvo V90. Välj mellan fyra olika ramper - Rigid
LED extraljusramp RDS-20" Spot Pro, Rigid LED extraljusramp SR220" Driving, Niken LED extraljusramp 512 mm eller BriodLights LED
extraljusramp 567 mm. OBS: Dessa inkopplingar kräver att man har
Canbus - ingår ej. Vi rekommenderar därför att köpa till ett Canbus-kit.
Artikelnr: 266-1150

LED extraljusramp Niken 512
mm inkl. mont.kit Volvo V90
Artikelnr: 275-620251
Rek ca pris: 5 695,00
LED extraljusramp V2 böjd 567
mm inkl. mont.kit Volvo V90
Artikelnr: 275-543404
Rek ca pris: 3 695,00
LED extraljusramp RDS-20”
Spot Pro inkl. m.kit Volvo V90
Artikelnr: 278-8822134
Rek ca pris: 11 295,00

Ledrampskit VolksWagen Caddy

Ledrampskit Mercedes Benz Sprinter

Fästena i detta extraljuspaket är specialframtagna
för Volkswagen Caddy. Välj mellan BriodLights LED
extraljusramp böjd 567 mm eller LED extraljusramp
Rigid Spot PRO 508 mm.

Fästena i detta extraljuspaket är specialframtagna
för Mercedes Benz Sprinter-modellen och erbjuds
här med två raka BriodLights LED extraljusramper
eller två raka NIKEN extraljusramper.

LED extraljusramp V2 böjd 567
mm inkl. mont.kit VW Caddy
Artikelnr: 275-543402
Rek ca pris: 3 595,00

LED extraljusramp V2 rak 358
mm inkl mont.kit MB Sprinter
Artikelnr: 275-533242
Rek ca pris: 4 490,00

PT LED extraljusramp RDS-20” Spot Pro inkl. m.kit VW Caddy
Artikelnr: 278-8822132
Rek ca pris: 11 395,00

LED extraljusramp Niken 278
mm inkl. mont.kit MB Sprinter
Artikelnr: 275-611252
Rek ca pris: 6 890,00

nyhet!

Ledrampskit Volvo V60
PT LED extraljusramp V2 böjd 567
mm inkl. mont.kit Volvo V60
Artikelnr: 275-543405
Rek ca pris: 3 695,00
PT LED extraljusramp Niken 512
mm inkl. mont.kit Volvo V60
Artikelnr: 275-620252
Rek ca pris: 5 695,00

Smidiga ledrampskit till Volvo V60. Välj mellan
fyra olika ramper – BriodLights LED extraljusramp 567 mm, Niken LED extraljusramp 512
mm, Rigid LED extraljusramp RDS-20" Spot Pro
eller Rigid LED extraljusramp SR2-20". OBS:
Dessa inkopplingar kräver man har Canbus ingår ej. Vi rekommenderar därför att köpa
till ett Canbus-kit. Artikelnr: 266-1150.

PT LED extraljusramp RDS-20”
Spot Pro inkl. m.kit Volvo V60
Artikelnr: 278-8822135
Rek ca pris: 11 295,00
PT LED-ljusramp SR2-20” Driving inkl. mont.kit Volvo V60
Artikelnr: 278-92161E4
Rek ca pris: 8 795,00

Volkswagen amarok

nyhet!
PT LED extraljusramp V2 böjd 567
mm inkl. mont.kit VW Amarok
Artikelnr: 275-543401
Rek ca pris: 3 995,00
PT LED extraljusramp RDS-20”
Spot Pro inkl. m.kit VW Amarok
Artikelnr: 278-8822131
Rek ca pris: 11 795,00

Smidiga ledrampskit till Volkswagen Amarok.
Välj mellan fyra olika ramper – BriodLights LED
extraljusramp 567 mm, Niken LED extraljusramp
512 mm, Rigid LED extraljusramp RDS-30" Spot
Pro eller – BriodLights LED extraljusramp
818 mm.

PT LED extraljusramp RDS-30”
Spot Pro inkl. m.kit VW Amarok
Artikelnr: 278-8832132
Rek ca pris: 14 795,00
PT LED extraljusramp V2 böjd 818
mm inkl. mont.kit VW Amarok
Artikelnr: 275-543603
Rek ca pris: 5 395,00

I monteringssatserna medföljer modellanpassade fästplåtar, skruvar och kablage.
Modifiering (kapning) i fronten kan krävas. Beroende på ditt fordons utrustningsnivå kan du behöva köpa till ett Canbus-kit. Vi rekommenderar: 266-1150.

Returadress:
AB Karosseritillbehör
Postadress
Box 9095
20039 MALMÖ

Pastore & Lombardi –
experter på lås och
låssystem
Pastore & Lombardi var föregångare med introduktionen
av rostfritt stål i sina lås och låssystem på 70-talet och
har fortsatt varit referenspunkten i branschen. Pastore
& Lombardi är baserade i Bologna i Italien och använder
primärt lokala leverantörer. Det ger en bred bas av
specifik teknisk kompetens nära till hands, vilket säkerställer en hög kvalité i alla produktionsled.
Förutom högkvalitativa lås och låssystem i olika
utföranden och storlekar erbjuder Pastore & Lombardi
även gångjärn och dörrhållare.
abkati.se/pastore-lombardi

Vill du bli inspirerad, ta del av spännande nyheter, se lediga tjänster, hålla koll på aktuella kampanjer,
produktinformation och viktiga know-hows? Följ oss i sociala medier.

Priserna är exkl. moms och gäller från v. 32 till och med v. 42 2020 med
reservation för mellan- och slutförsäljning samt eventuella prisjusteringar. Vi reserverar oss för
eventuella tryckfel. Order telefon: 040-22 00 20 • Order mail: order@abkati.se
Postadress: Box 9095, 200 39 Malmö • Leveransadress: Olsgårdsgatan 3, 215 79 Malmö
www.abkati.se

