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En klar fördel till bilens bakdel
Kåpor till Ford Ranger
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Specialisten på torr och säker last
En pickup är det ultimata redskapet för ett aktivt liv. Det vet vi på VINDIC efter snart 50 år i  

branschen. Vi vet också att pickupen fungerar som allra bäst med en snygg och säker kåpa som  

håller lasten på plats och skyddar mot stölder.

En kåpa från VINDIC innebär flexibilitet och trygghet. Vi erbjuder ett brett program av svenskutveck-

lade produkter med stor valfrihet vad gäller design, färg och tekniska finesser. 

Kvalitet och miljö är självklara nyckelord för hela vår verksamhet. Vi är sedan 1999 certifierade enligt 

ISO 14001. Kort därefter integrerades miljöledningssystemet med kvalitetsnormer enligt ISO 9001. 

Samtliga kåpor från VINDIC är TÜV-godkända.

Vi erbjuder också trygga garantivillkor och kontinuerlig tillgång till nödvändiga reservdelar.
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Fullborda med  
en snygg och  
praktisk kåpa
Söker du en smart och attraktiv kåpa till din 

FORD RANGER? En genomtänkt flaköverbygg-

nad som uppfyller alla praktiska krav och samti-

digt ger bilens utseende ett riktigt lyft? 

På VINDIC har vi lösningar för alla önskemål. Från 

eleganta stylingmodeller med exklusiv inredning 

och intelligenta detaljer till funktionella baskåpor 

och flaklock.

Carryboy Styling
Snygg och välutrustad stylingkåpa med exklusiva 

egenskaper som standard. Levereras i bilens färg med 

öppningsbara rutor i sidan, takrails, spoiler, innerbe-

lysning, högt placerat bromsljus samt innerbeklädnad.
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Mountain Top
Smarta flaklock som skyddar lasten mot väder och vind. 

Kvalitetslås och stötsäkra material reducerar samtidigt 

risken för stöld. MOUNTAIN TOP finns i två versioner 

med olika konstruktion sett till öppningsförfarandet. 

Vindic Basic 
Robust och välutrustad baskåpa som erbjuds i ett fler-

tal olika versioner utifrån antal luckor och genomsikt 

i baklucka. Som tillbehör erbjuds bland annat takrails, 

takbågar och innerbelysning. 

Vindic Styling
Elegant formgiven kåpa med fasta sidorutor och rails. 

Kåpan har innerbelysning och bromsljus som standard 

liksom lackering i bilens färg. Låssystem med slam-

lock/skyddslock för låscylinder och låskåpa invändigt. 

Vindic Exclusive Line
Elegant designad kåpa med genomtänkta detaljer för 

komfort och säkerhet. Hög finish på både ut- och insida, 

stabil konstruktion och ett tryggt och säkert låssystem.  

Möjligheter till centrallås kopplat till bilens nyckel. 

s. 4 (DC) & s. 12 (SC)

s. 8 (DC) & s. 16 (SC)s. 6 (DC) & s. 14 (SC)

s. 9 (DC) & s. 17 (SC) s. 10 (DC) & s. 18 (SC)
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Vindic Exclusive Line
EXCLUSIVE LINE har egentligen det mesta du kan begära av en pickup-kåpa. Elegant design 

anpassad till bilens färg och form och en rad genomtänkta detaljer för komfort och säkerhet. 

• Tre stabila luckor med dubbellaminat optimerar åtkomsten av flaket. Baklucka med eller utan genomsikt.

•  Gasdämparfästen som gör luckorna lätta att öppna och stänga. 

•  Säkert låssystem med slamlock/skyddslock för låscylinder och låskåpa invändigt.  

   Centrallås som tillval.  

•  Standardfärg vit, men möjligheter erbjuds till lackering i bilens färg. 

•  Takrails och lastbåge som tillval.  

•  Högt bromsljus och innerbelysning som standard (LED).

3 års 
Garanti !

DOUBLE CAB
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Vindic Exclusive Line / Double Cab

80-5100 Färgtillägg lackering i bilens färg 80-CB983 Lastbärare rails 

80-4402 Centrallås till Exclusive Line monterat 80-250P Sidostoppar till lastbåge TorRack 

80-1164 Rails svarta 80-1301 Kupébåge anpassad till Ford

80-1219 Lastbåge TorRack för kåpa utan rails

TILLBEHÖR

FODC-0055

3 luckor utan genomsikt
FODC-0055 är en exklusiv kåpa med 3 luckor utan 

genomsikt. Passar utmärkt för ändamål där lasten 

inte bör exponeras. 

FODC-1155 

3 luckor med genomsikt  

FODC-1155 har alla detaljer som FODC-0055 men 

också baklucka med genomsiktsfönster.
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Vindic Basic
VINDIC BASIC är en välutrustad baskåpa i modellutförande som erbjuds i ett flertal olika  

versioner med ett stort utbud av tillbehör. 

• Robust hållbar kåpa som tål tuffa tag. 

• Lås med T-handtag och spanjoletter.  

• Standardfärg vit, men möjligheter erbjuds att lackera i bilens färg. 

• Takrails, takbåge och innerbelysning (LED) som tillval.  

• Högt bromsljus som standard.

3 års 
Garanti !

DOUBLE CAB



7

FOD-900 

1 lucka utan genomsikt  

Basutförande med baklucka utan genomsikt. 

FOD-1100 

1 lucka med genomsikt  

Basutförande med baklucka och genomsikt. 

FOD-0055 

3 luckor utan genomsikt  

FOD-0055 har luckor bak och på sidorna för optimal 

åtkomst av lasten. Samtliga luckor utan genomsikt.  

FOD-1155 

3 luckor med genomsikt  

FOD-1155 har luckor bak och på sidorna för optimal 

åtkomst av lasten. Baklucka med genomsikt. 

Vindic Basic / Double Cab   
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80-5100 Färgtillägg lackering i bilens färg 80-CB983 Lastbärare rails 

80-110 Innerbelysning (LED) 80-250P Sidostoppar till lastbåge TorRack 

80-1164 Rails svarta 80-1301 Kupébåge anpassad till Ford

80-1219 Lastbåge TorRack för kåpa utan rails

TILLBEHÖR



8

Vindic Styling / Double Cab

 

FODC-1133

DOUBLE CAB 
Fasta sidorutor och rails  

VINDIC STYLING har som standard 2 fasta sidorutor 

samt rails.

Vindic Styling
VINDIC STYLING är en elegant formgiven kåpa med fasta sidorutor och rails. Kåpan har innerbelysning och 

bromsljus (LED) som standard liksom lackering i bilens färg. VINDIC STYLING har också låssystem med slamlock/

skyddslock för låscylinder och låskåpa invändigt. 

80-CB983 Lastbärare rails

80-1301 Kupébåge anpassad till Ford

TILLBEHÖR

3 års 
Garanti !
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Carryboy / Double Cab

FOD-SO

DOUBLE CAB 
Alltid i bilens färg   

CARRYBOY STYLING levereras alltid i bilens färg och

har i grundutförande öppningsbara rutor i sidan.

Carryboy Styling
CARRYBOY STYLING är en snygg och välutrustad stylingkåpa med en rad exklusiva egenskaper. CARRYBOY 

levereras alltid i bilens färg och är utrustad med takrails, spoiler, innerbelysning, högt placerat bromsljus samt 

innerbeklädnad som standard.

TILLBEHÖR
80-CB983 Lastbärare rails

80-1301 Kupébåge anpassad till Ford

3 års 
Garanti !
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Mountain top / Double Cab

80-1226 Lastbärare till FOD/FOS-740 80-FOD740 Fotsats Fords originalflakbåge

80-FO740 Flakbåge Mountain Top, Ford

FOD-700

Mountain Top med reling
Öppningsbart flaklock i slagtålig aluminium med  

100 kg bärkraft. Reling längs lockets kanter. 

FOD-740

Mountain Top Roll med rullkassett
Rullbart flakskydd av jalusityp i aluminium. Attraktiv 

lösning måttanpassad efter bilens flakstorlek. 

TILLBEHÖR

Mountain top
Med MOUNTAIN TOP, marknadens smartaste flaklock, skyddar du effektivt lasten mot väder och 

vind. Kvalitetslås och stötsäkra material reducerar samtidigt risken för stöld. MOUNTAIN TOP 

finns i två versioner med olika konstruktion sett till öppningsförfarandet. 

3 års 
Garanti !
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Tillbehör / Double Cab

Tillbehör
Samtliga lastkåpor från VINDIC har en genomtänkt konstruktion och alla de egenskaper som krävs för bekvämt 

och säkert användande. För full flexibilitet erbjuds ett program av smarta tillbehör som höjer funktionaliteten på 

såväl kåpan som din pickup i övrigt.

91-FO

Extraljushållare 
rostfritt stål  
63 mm, eu-cert. 
Med 2 lampfästen

80-FODLS

Lastsläde 
Anpassad efter bilens flak. 

Max last: 500 kg 

80-2500 

Materialfång  
TorRack 3000 mm
För säker transport av lång-

gods på taket.

80-1164

Rails

80-1219 

Lastbåge  
TorRack

80-110

Innerbelysning
Vinklingsbar innerbelysning 

med låg strömförbrukning,  

30 LEDs.

C-BOX 

CARRYBOY - 
förvaringsbox
C-Boxen ger dig ett  

låsbart stuvutrymme  

på flaket.

80-4600

Skyddsgaller
Galler som skyddar rutan  

mellan kupé och flak.
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Vindic Exclusive Line
EXCLUSIVE LINE har egentligen det mesta du kan begära av en pickup-kåpa. Elegant design 

anpassad till bilens färg och form och en rad genomtänkta detaljer för komfort och säkerhet. 

• Tre stabila luckor med dubbellaminat optimerar åtkomsten av flaket. Bakluckor med eller utan genomsikt.

•  Gasdämparfästen som gör luckorna lätta att öppna och stänga. 

•  Säkert låssystem med slamlock/skyddslock för låscylinder och låskåpa invändigt.  

   Centrallås som tillval.  

•  Standardfärg vit, men möjligheter erbjuds till lackering i bilens färg. 

•  Takrails och lastbåge som tillval.  

•  Högt bromsljus och innerbelysning som standard (LED).

3 års 
Garanti !

SUPER CAB
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Vindic Exclusive Line / Super Cab

80-5100 Färgtillägg lackering i bilens färg 80-CB983 Lastbärare rails 

80-4402 Centrallås till Exclusive Line monterat 80-250P Sidostoppar till lastbåge TorRack 

80-1163 Rails svarta 80-1301 Kupébåge anpassad till Ford

80-1219 Lastbåge TorRack för kåpa utan rails

TILLBEHÖR

FOSC-0055

3 luckor utan genomsikt
FOSC-0055 är en exklusiv kåpa med 3 luckor utan 

genomsikt. Passar utmärkt för ändamål där lasten 

inte bör exponeras. 

FOSC-1155 

3 luckor med genomsikt  

FOSC-1155 har alla detaljer som FOSC-0055 men 

också baklucka med genomsiktsfönster. 
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Vindic Basic
VINDIC BASIC är en välutrustad baskåpa i modellutförande som erbjuds i ett flertal olika  

versioner med ett stort utbud av tillbehör. 

• Robust hållbar kåpa som tål tuffa tag. 

• Lås med T-handtag och spanjoletter.  

• Standardfärg vit, men möjligheter erbjuds att lackera i bilens färg. 

• Takrails, takbåge och innerbelysning (LED) som tillval.  

• Högt bromsljus som standard.

3 års 
Garanti !

SUPER CAB
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FOS-900 

1 lucka utan genomsikt  

Basutförande med baklucka utan genomsikt. 

FOS-1100 

1 lucka med genomsikt  

Basutförande med baklucka och genomsikt. 

FOS-0055 

3 luckor utan genomsikt  

FOS-0055 har luckor bak och på sidorna för optimal 

åtkomst av lasten. Samtliga luckor utan genomsikt. 

FOS-1155 

3 luckor med genomsikt  

FOS-0055 har luckor bak och på sidorna för optimal 

åtkomst av lasten. Baklucka med genomsikt.  

Vindic Basic / Super Cab

TILLBEHÖR
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80-5100 Färgtillägg lackering i bilens färg 80-CB983 Lastbärare rails 

80-110 Innerbelysning (LED) 80-250P Sidostoppar till lastbåge TorRack 

80-1163 Rails svarta 80-1301 Kupébåge anpassad till Ford

80-1219 Lastbåge TorRack för kåpa utan rails
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Vindic Styling / Super Cab

 

80-CB983 Lastbärare rails

80-1301 Kupébåge anpassad till Ford

FOSC-1133

SUPER CAB 
Fasta sidorutor och rails  

VINDIC STYLING har som standard 2 fasta sidorutor 

samt rails.

TILLBEHÖR

3 års 
Garanti !

Vindic Styling
VINDIC STYLING är en elegant formgiven kåpa med fasta sidorutor och rails. Kåpan har innerbelysning och 

bromsljus som standard liksom lackering i bilens färg. VINDIC STYLING har också låssystem med slamlock/

skyddslock för låscylinder och låskåpa invändigt. 
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Carryboy / Super Cab

FOS-560

SUPER CAB 
Alltid i bilens färg   

CARRYBOY STYLING levereras alltid i bilens färg och

har i grundutförande skjutbara rutor i sidan.

TILLBEHÖR

Carryboy Styling
CARRYBOY STYLING är en snygg och välutrustad stylingkåpa med en rad exklusiva egenskaper. CARRYBOY 

levereras alltid i bilens färg och är utrustad med takrails, spoiler, innerbelysning, högt placerat bromsljus samt 

innerbeklädnad som standard.

80-CB983 Lastbärare rails

80-1301 Kupébåge anpassad till Ford

3 års 
Garanti !
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Mountain top / Super Cab

80-1226 Lastbärare till FOD/FOS-740 80-FOD740 Fotsats Fords originalflakbåge

80-FO740 Flakbåge Mountain Top, Ford

FOS-700

SUPER CAB 
Mountain Top med reling
Öppningsbart flaklock i slagtålig aluminium med  

100 kg bärkraft. Reling längs lockets kanter. 

TILLBEHÖR

Mountain Top
Med MOUNTAIN TOP, marknadens smartaste flaklock, skyddar du effektivt lasten mot väder och 

vind. Kvalitetslås och stötsäkra material reducerar samtidigt risken för stöld. MOUNTAIN TOP 

finns i två versioner med olika konstruktion sett till öppningsförfarandet. 

3 års 
Garanti !

FOS-740

SUPER CAB 
Mountain Top Roll med rullkassett
Rullbart flakskydd av jalusityp i aluminium. Attraktiv 

lösning måttanpassad efter bilens flakstorlek. 
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Tillbehör / Super Cab

91-FO

Extraljushållare 
rostfritt stål  
63 mm, eu-cert. 
Med 2 lampfästen

80-FOSLS

Lastsläde 
Anpassad efter bilens flak. 

Max last: 500 kg 

80-2500 

Materialfång  
TorRack 3000 mm
För säker transport av lång-

gods på taket.

80-1163

Rails

80-1219 

Lastbåge  
TorRack

80-110

Innerbelysning
Vinklingsbar innerbelysning 

med låg strömförbrukning,  

30 LEDs.

C-BOX 

CARRYBOY - 
förvaringsbox
C-Boxen ger dig ett  

låsbart stuvutrymme  

på flaket.

80-4600

Skyddsgaller
Galler som skyddar rutan  

mellan kupé och flak.

Tillbehör
Samtliga lastkåpor från VINDIC har en genomtänkt konstruktion och alla de egenskaper som krävs för bekvämt 

och säkert användande. För full flexibilitet erbjuds ett program av smarta tillbehör som höjer funktionaliteten på 

såväl kåpan som din pickup i övrigt.
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PLB VINDIC AB  Box 148, 681 23 Kristinehamn 

Telefon 0550-800 35  Telefax 0550-184 81 

E-post plb@vindic.se  Webb: www.vindic.se

Återförsäljare:
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