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S P E C I F I K A T I O N
SKAB - Då endast det bästa är bra.

 
 

Skåptyp:  BTIV 

Chassie:  Mercedes Atego 916L med kort hytt 

Hjulbas:  4.220 mm. 

Fjädring:  Luftfjädring. 

Däck:  235/75R17,5. 

 

Chassiet skall vara försett med förlängt överhäng (min. 2.500 mm från drivaxel). 

 

Invändig längd: 6.220 mm.   

Utvändig bredd: 2.600 mm. 

Invändig höjd:          ca.    2.270 mm. 

Totalhöjd max: 3.400 mm. 

 
BOTTENKONSTRUKTION  
Konstruktionen av stålprofiler, varmgalvaniseras.  

 

GOLV 

Golvet förses med slitskyddsplywood med glasfiberförstärkt halkfri yta. 

 

AVVISARE 

Vid golv monteras på sidoväggar och framgavel 250 mm hög heldragen avvisare av profilerad 

galvad plåt. 

 
VÄGGAR 
Väggar tillverkas i sandwichkonstruerad glasfiberarmerad plast med isoleringskärna. 

 
TAK - FRAMGAVEL 
Tak och framgavel tillverkas i sandwichkonstruerad glasfiberarmerad plast med isoleringskärna. 
Framgaveln är fysiskt slagprovad och extra förstärkt invändigt. 

 
ISOLERING, freonfri 
Väggar  30 mm. 

Framgavel:  50 mm. 

Tak:  50 mm. 

 

LISTER 
Utvändigt förses byggnationen med SKABs aluminiumkantprofil och rundade hörnprofiler i 

natureloxerad kraftig aluminium. 

Vattenlister samt tätningslister, typ SKAB med dubbeleffekt, monteras vid öppningarna. 
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DÖRRAR - LUCKOR 
Bak monteras gasfjäderförsedd liftlucka typ SKAB på gångjärnslist av anodiserad aluminium. 

Luckan är inbyggd med vindavvisande gummilister. 

På höger sida bak monteras en enkeldörr, med gångjärnslist av anodiserad aluminium, samt 

rostfria lås. Bredd; 1000 mm, Höjd; ca 2000 mm, (alt enl senare besked). 

Fast fotsteg monteras under dörr. 

 
LACKERING 
Bättringslackering av ramöverhäng och liftchassie i chassiets originalfärg. 

Skåp infärgat vitt via diffusionstätt gelcoatlaminat. 

Val av lackmaterial och lackeringsarbete utförs med största möjliga miljöhänsyn. 

Konturmärkning monteras. 

 
ELUTRUSTNING 
Kablage och elutrustning är väl inkapslat och VP-rör är infällda i sandwichkonstruktionen. 

Invändigt förses byggnationen med 3 st infällda taklampor diod (Pommier). 

Lamporna kopplas över timer med startknapp infälld bak i skåp på höger sida. 

Positionsljus typ diodlampa monteras bak. 

Chassiets originallampor monteras bak, i hållare av natureloxerad aluminium. 

2 st backljus LED monteras. Placeras under skåp på vardera sidan fram och på vardera sidan bak. 

Kopplas över backväxel. 

Montering av tillhandhållen Mercedes Backkamera monteras bak på liftluckan och ansluts till 

befintlig skärm i hytt, (bil förberedd med J9J). 

 
BAKGAVELLIFT 

Bakgavellyft fabr. Zepro med lyftkapacitet 1000 kg och Aluminiumplatta med plattlängd 1700 

mm monteras och provköres. 

Lyftreglage monteras enligt följande: 

Fast på vänster sida utvändigt. 

Sladdmonterat på höger sida invändig med kabel från tak. 

Radiostyrt fjärrmanöverdon monteras. 

Utvändiga fasta reglage har 4-knappsmanövrering. 

Manöverström kopplas över separat brytare placerad i hytten. 

 
UTVÄNDIG UTRUSTNING 

Ett rostfritt fotsteg och ett handtag monteras på vardera sidan bak. 

Underkörningsskydd monteras bak. 

Kajstopp i SKABs utförande monteras bak.  

 
INVÄNDIG UTRUSTNING 

Lastlåsskenor monteras på vardera sidan c-c 900 mm från golv. 
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ÖVRIGT 
Framgavel och erforderlig lastsäkringsutrustning provad och godkänd enligt Vägverkets 

föreskrifter. 

Registreringsbesiktning hos Svensk Bilprovning. 

SKABs leveranscertifikat verifierar kvalitén. 

SKAB 3-års garanti ingår (avser skåpbyggnation). 

 

SKAB 2017-05-29 

 


