
Vår automatkassett ZD4-KA har hög lastförmå-
ga och blir ett svårslaget fordon när det kom-
mer till tidseffektiv anläggningskörning. 

Kassetteringen är kedjedriven med hydraulik-
system. Kasssettdumpern har pendlande bog-
gihjul, kraftfull låsning och parkeringsläge med 
dämpelement mot chassi. Spridarlucka med 
pendelfunktion. 

Innovativa lösningar för frånkoppling av el- 
och bromskopplingar ger en användarvänlig 
byggnation som besparar dig många manuella 
moment.

Ekipaget för maximal effektivitet

PRODUKTFÖRDELAR

• Hög lastförmåga.

• Hydraulisk kedjedrivning i 
2-stegshastighet.

• Teleskoptorn för drivkedjan.

• Parkeringsläge med däm-
pelement som fördelar 
tyngden jämnt längst chas-
sit och minimerar störande 
ljud. 

• Dubbla lås, ett mekaniskt 
och ett pneumatiskt.

• Boogiehjul på alla fyra 
positioner. 

• Standardiserad utlösnings-
mekanism.

• Spridarlucka med pendel-
funktion.  
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Specifikationsexempel

Längd bil 6200 mm och släp 6500 mm.

Höjd bil 1200 mm och släp 1500 mm.

Bredd invändigt bil 2380 mm och släp 2180 mm.

Volym bil 14,4 m³ och släp 21,3 m³. 

Spridarläm bil i alumiminium alt. stål, höglyftande.

Spridarläm vagn aluminium, framhängd.

Botten 5, 6, 8 eller 10 mm tjocklek av höghållfast kva-
litetsstål Hardox 500TUF med längsgående profiler 
förberedd för avgasuppvärmning. 

Sidor 4, 5, 6 eller 8 mm tjocklek i höghållfast stål 
Hardox 450.

Bygghöjd från överkant chassiram till underkant 
bottenplåt 340 mm.

Hyttskydd i stål, skruvat.

Tippcylinder frontmonterad eller dubbel undermonte-
rad ”byxtipp”, hårdförkromad teleskopscylinder.

Hjälpram av liksidiga kallbockade U-profiler förstärkt 
med krysstag i den bakre delen. Tippaxel för bakåt-
tippning.

Stege på vänster och höger sida.

Ytbehandling blästrad och grundmålad. Lack enligt 
C4Hög ISO12944. 

Övriga tillval

Sidohöjder bil 1000-1400 och släp 1400-1600 mm.

Volym bil 15-21 m³ och släp 19-22 m³. 

Kapell för bil och vagn. 

P-light med radio styrning av dragstång och 
belysning.

Egenskaper

Kassettdumper med hydraulisk kedjedrivning. All 
hydraulik monterat på bil. Automatisk 2-stegshas-
tighet. Räls i botten av dumperkorg för styrning av 
kassettdumper.

Reling med 30 graders rasvinkel.  

Automatläm självlåsande med stopp för horisontellt 
läge.

Hyttskydd i snygg design för utmärkt passform mot 
hytt. Urtag för vertikalt avgasrör med täckplåtar. 
Integrerat handtag.

Skyddsplåt för spridarluckans upphängning.
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