


Bem-vindo  ao futuro.



Acabamento  
Impecável

Transforme a sua picape em um 
veículo muito mais versátil e elegante

Versão com acionamento 
manual de fácil manuseio

Acionamento por 
controle remoto

Transforme sua caçamba  
em um porta-malas

 Sua construção em alumínio HS (High Stiffness. alta rigidez). 
garante segurança para guardar sua carga.

Sua superfície sem parafusos aparentes e o cuidado 
com os detalhes garantem um acabamento impecável 

que agregam valor e elegância ao veículo.

Seu desenho ultra baixo e design contemporâneo garantem um 
visual único. Seu sistema de trilhos permite acoplar diversos 

acessórios sem furos ou adaptações, com velocidade e elegância.

A Capota ALLT Aluminum se abre ao toque de um botão 
e proporciona acesso a todo compartimento de carga.  

Torna o uso da caçamba muito mais prático e amigável. 

Toda construção é idêntica ao modelo automático. 
Ela abre sozinha ao acionar a fechadura e o fechamento 

é feito puxando manualmente.

Se tens ou deseja instalar um Santo Antônio, não se preocupe. 
A ALLT possui suportes compatíveis com a maioria dos modelos 
de mercado. Ele é fixado sem furos diretamente nos trilhos de 

fixação de sua capota ALLT Aluminum.

Design Slim Permite fixação de Santo 
Antônio e racks sem furações

Visite o nosso  canal 
no Youtube  ou nosso 

perfil no  facebook 
e veja nossos  videos 

demonstrativos e  conheça 
melhor nossos produtos.

youtube.com/alltbrasil
 facebook.com/alltbrasil



Produzida em alumínio estrutural e 
outros materiais como nylon e aço 

inox, a Capota ALLT Aluminum 
foi desenvolvida para resistir às 

severas condições de uso.

Submetida à testes em laboratório, campo 
de provas e em situações críticas reais, 

seu projeto imprime robustez e fica claro 
quando percebemos que suporta 100kg* 

em sua superfície. 
*Suporta 100kg distribuídos uniformemente pela superfície, não 

como carga concentrada em um ponto. A ALLT não aconselha 
carregamento sobre a capota.

Outro benefício é a segurança. Fabricada em alumínio 
de alta resistência, você tem a tranquilidade de saber 

que seus pertences estarão mais seguros contra 
furtos ou qualquer outra eventualidade.

Além de sua resistência entregue pelo 
uso de alumínio, ainda conta com trava 

antivandalismo, que garante proteção 
extra para suas bagagens.

Materiais de Qualidade

Produto Testado

Segurança

Trava de Segurança



As Capotas ALLT Aluminum possuem exclusivo sistema triplo 
de vedação contra água e poeira, garantindo tranquilidade para 
desbravar terrenos de areia, terra ou enfrentar aquela tormenta.

Para aumentar a eficiência de vedação da sua caçamba, a ALLT 
desenvolveu uma vedação extra que pode ser instalada junto com a 
capota. Peça seu KIT VEDAÇÃO ALLT.



A CAPOTA ALLT ALUMINUM MANUAL conta com 
a mesma tecnologia, robustez e design de sua irmã 
automática. A abertura é feita automaticamente 
por seu sistema mecânico, para fechar basta 
puxar a esteira que tem funcionamento suave.

A CAPOTA ALLT ALUMINUM 
AUTOMÁTICA se abre ao toque de 

um botão e proporciona acesso a todo 
compartimento de carga. Torna o uso da 

caçamba muito mais prático e amigável. Seu 
desenho ultra baixo e design contemporâneo 

garantem um visual único. Seu sistema de 
trilhos permite acoplar diversos acessórios sem 

furos ou adaptações, com velocidade e elegância.As Capotas ALLT Aluminum 
contam com duas versões 

diferentes de acionamento: 
manual e automática.

Veja o quadro comparativo ao 
lado, escolha a que melhor atende 

as suas necessidades e transforme 
a sua picape.

Capota ALLT  
Aluminum

Capota ALLT  
Aluminum

Manual Automática

AUTOMÁTICA

COMPARATIVO ENTRE OS MODELOS
MANUAL

 SIM  SIM
Esteira em alumínio 
estrutural temperado  
de alta rigidez

 SIMSistema triplo de vedação 
contra água e poeira  SIM

 SIMAbertura da capota por 
controle remoto  NÃO

 SIMDesign Slim  SIM

 SIMPossibilidade de uso de 
Santo Antônio e Rack.  SIM

 SIMGarantia de 1 ano para 
defeitos de fabricação  SIM



Disponível para todos os 
modelos a partir de 2013

Chevrolet S10 CD Nissan Frontier CD

Capota ALLT Aluminum  
Automática

Capota ALLT Aluminum  
Manual

Ford Ranger CD Toyota Hilux CD VW Amarok CD

L200 Triton CD
Mitsubishi

Disponíveis para todos os 
modelos a partir de 2013.

Disponível a partir de 2009

Disponível para todos os 
modelos a partir de 2006.

Disponível para todos os 
modelos a partir de 2008

  Disponível para todos 
 modelos a partir de 2013

Produtos e acessórios disponíveis para os  
seguintes modelos de picapes cabine dupla:

Relação 
de  veículos 

 disponível  até 
JAN/2017. 

 A disponibilidade 
 para estes ou 

novos  modelos podem 
variar.  Para a lista 

atualizada, 
consulte nosso site: 

www.alltbrasil.com.br

A Capota ALLT Aluminum é 
compacta. Tanto a versão 

manual quanto automática 
garantem a você o mínimo de 

perda de espaço, não passando 
de 6% do volume da caçamba.

Volume de carga



A ALLT foi estabelecida em 2014 com a missão de 
trazer ao cenário nacional a primeira marca de 

acessórios premium para o mercado automotivo. O 
sucesso da empresa vem da inspiração para atender 

milhares de consumidores que dão valor a sentir a vida 
de uma maneira especial e a aproveitar cada segundo. 

A ALLT vai lhe proporcionar a sensação de poder 
escolher o acessório mais cobiçado. Você merece 

desfrutar das lembranças dos caminhos que já 
percorreu e vivenciar da melhor maneira possível 

tantos caminhos novos que ainda tem para explorar.

O sonho não espera a coragem! Por isso você deve 
decidir e escolher o que de melhor você pode ter.

Kit Suporte Santo Antônio
Perfis laterais patenteados permitem o 
acoplamento de acessórios diversos 
como Santo Antônio, onde os produtos 
se encaixam, sem a necessidade de 
furos e adaptações.

Kit Suporte Racks
Seu suporte para rack pode 
ser acoplado nos perfis 
patenteados da ALLT, 
através de encaixe, 
sem a necessidade 
de novos furos ou 
adaptações.

Kit de Vedação Tampa Traseira
O kit de vedação proporciona proteção bloqueando água 
e poeira que queiram migrar da tampa da caçamba 
para o interior. Estão disponíveis para as Capotas ALLT 
Aluminum e também para aqueles que ainda não 
têm nossos produtos mas querem aproveitar esse 
benefício. 

Acessórios



Fique atento as novidades e informações da 
ALLT. No nosso website disponibilizamos os 

manuais de instalação e garantia dos produtos, 
fotos, vídeos e outras informações úteis. 

Também convidamos a nos visitar no Facebook 
e Instagram e a curtir as novidades em nosso 

canal do YouTube.

Endereço:  
Rua Domingos Chies, 973  

Bairro Interlagos. CEP: 95052.160 
Caxias do Sul/RS

Fone:  

+55 (54) 3021.5474
Whatsapp:  

+55 (54) 99675.0838

E-mail:  

atendimento@alltbrasil.com.br

Para mais informações, acesse o nosso site:

www.alltbrasil.com.br


