DUMPER ZD4
EN KLASSIKER I NY DESIGN

DUMPER ZD4
En klassiker i ny design
Made in Östervåla.

NYTT HYTTSKYDD I HELT NY DESIGN
FÖR UTMÄRKT PASSFORM MOT HYTT.
MODULBASERAD FÖR ENKLARE
REPARATIONER OCH UNDERHÅLL

EN RIKTIG ARBETSKOMPIS
Vår slitstarka dumperklassiker är rullande ingenjörskonst när den är som allra bäst.
Ny, banbrytande teknik och materialutveckling har givit vår dumper revolutionerande kon
struktionslösningar som gjort den både lättare och starkare. Samtidigt har den fått en ny
strömlinjeformad design där botten, sidor och hyttskydd bildar en funktionell enhet med
extra hög prestanda. Dumpern har utrustats med fler smarta detaljer som ger effektiva
skydd mot slitage, underlättar reparation och underhåll samt förenklar lastning och loss
ning. En riktig arbetskompis helt enkelt.
MARKNADENS LÄGSTA BYGGHÖJD
Zetterbergs ZD4 är fjärde generationens dumper tillverkad i Östervåla. Med ett helt nytt
designkoncept har den nya modellen utformats för att sitta snyggare på chassit och som
sina föregångare – med högsta krav på stabilitet. En banbrytande designnyhet är dump
erns bygghöjd som nu är marknadens lägsta med endast 340 mm i standardutförande
Den nya dumperns linjer följer chassits former och skapar en välbalanserad helhet.
20 PROCENT LÄGRE VIKT
En av de viktigaste modellnyheterna är dumperns nya låga vikt. ZD4 har utvecklats i ett
nära samarbete med svensk stålindustri som genom de senaste metoderna för materi
aloptimering har utvecklat en extra slitstark stålkvaliet på 500 HB. Tack vare detta vi har
kunnat minska totalvikten med imponerande 20 procent - utan att göra avkall på styrka,
stabilitet eller tålighet. Något som motsvarar en viktminskning på hela 650 kg på en
fyraxlad bil. Den nya vikten är en klar fördel för dig som vill lasta mer, minska bränsle
förbrukningen och nå ännu bättre lönsamhet. Den är också en väg till effektiviserade
transporter och minskad bränsleförbrukning - något som bidrar till bättre miljö för
oss alla och framtida generationer.

INTEGRERAD
VARMFÖRZINKAD
STEGE MED
HALKSKYDD

TILLVAL OCH UNIKA ANPASSNINGAR FÖR SPECIFIKA BEHOV
ZD4 är i sitt standardutförande utrustad med alla nyutvecklade detaljer för driftsäkerhet
och hållbarhet med fokus på maximal livslängd. Därutöver finns ett flertal tillval tillgäng
liga för dig med branschspecifika behov. Söker du lösningar utöver det vanliga? Vi sam
arbetar gärna med dig för att skapa exakt den påbyggnad du behöver för din verksamhet.

45 GRADERS VINKEL MELLAN
BOTTEN OCH LÅNGSIDA
FÖR MAXIMAL STYRKA
OCH SLITAGESKYDD

RELING MED 30 GRADER RASVINKEL,
PÅ OVANSIDA AV KORGEN.
MINSKAR RISKEN FÖR TAPPAT
GRUS I TRAFIKEN.

SMARTARE DETALJER FÖR
ENKLARE REPARATIONER
OCH UNDERHÅLL

LÄTTARE
OCH STARKARE
SPRIDARLUCKA
I NY DESIGN

TÄTARE PASSFORM
MELLAN AUTOMATLÄM
OCH SPRIDARLUCKA

OPTIMERAD BOTTENKONSTRUKTION FÖR
ÖKAD HÅLLFASTHET
OCH MINSKAT SLITAGE

INTEGRERADE
STÄNKSKÄRMAR
I ROSTFRITT STÅL.
MODULBASERADE FÖR
ENKLARE REPARATIONER
OCH UNDERHÅLL

SJÄLVLÅSANDE
AUTOMATLÄM.
EN KLASSISK
ZETTERBERGSFUNKTION

Vägledande sedan 1923.
Zetterbergs historia startar i Östervåla för snart hundra år sedan. Smeden, hovslagaren och
reparatören Henrik Zetterberg bygger ett smart lastflak som underlättar frakten av utförda
beställningsarbeten till kunderna runt om i bygden. Redan då visste han att kombinationen av
form, funktion och nytänkande skapar produkter som ger effektivitet och arbetsglädje.
Tack vare nästan ett sekel av kunskap, erfarenhet och kvalitetsfokus är Zetterbergs idag ett
marknadsledande företag i Skandinavien inom effektiva och flexibla påbyggnader för lastbilschassin.
Vår senaste modell, ZD4, är designad, konstruerad och producerad i Sverige
- precis som alla andra produkter från Zetterbergs.
Zetterbergs ger dig alla möjligheter att frakta smartare.
Hela vägen. Rakt in i framtiden.

– det lönar sig i längden!

Vill du veta mer om ZD4 eller vårt
övriga sortiment är du välkommen
att kontakta någon av våra säljare.
På zetterbergs.se finns också mer
information och produktblad att
ladda ner.
Roberth Löfstedt
Tel. 0292-705 19
roberth.lofstedt@zetterbergs.se
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