
ZD4 Kombi bygger på vår standarddumper och 
är utvecklad för att optimera körningar där be-
hovet av flexibilitet är stort. 

Med en vändskiva monterad på hjälpramen och 
en dumperkorg utrustad med snabblås får du 
en trailerdragare och dumperbil i en och samma 
byggnation. Användningsområdet blir brett och 
transportmöjligheterna många.

Med en ZD4 Kombi kan du anta uppdrag med 
varierande körningar. 

Kombinerad trailerdragare och 
dumperbil

PRODUKTFÖRDELAR

• Svensktillverkad påbygg-
nation.

• Trailerdragare och dumper-
bil i ett genom vändskiva 
och snabblås.

• Flexibelt användningsom-
råde för varierande kör-
ningar.

• Fyra lösa underhållsfria 
stödben som möjliggör av-
ställning vid backning utan 
travers eller liknande.

• Låg vikt och hög lastför-
måga.

• Robotsvetsad dumperkorg.
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Specifikationsexempel

Längd från 4400 mm med 100 mm längdintervall.

Höjd från 900 till 1400 mm med 100 mm intervall.

Bredd invändig 2380 mm. Utvändig bredd 2550 mm.

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 370 mm.

Hyttskydd i stål, skruvat.

Automatläm hydraulisk manövrering, höjd 400 mm.

Spridarläm enligt tillvalslista.

Tippcylinder frontmonterad hårdförkromad teles-
kopscylinder med snabblås.

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

Fler tillval se separat produktblad för ZD4. 

Egenskaper

Botten uppbockad 45 grader mot sidan för maximal 
styrka och högt slitageskydd.

Vändskiva Fontaine 2” med pneumatisk låsning. Mon-
teras på hjälpram under dumperkorg. CL främre king 
pin-läge placeras framför CL drivaxel 100 mm. Alu-
durk på hjälpram mellan vändskiva och främre stöd.  

Stödben lösa. monteras i dumperkorg. Triangelben 
fram och fasta bak. 

Hydraulik för tipptrailer monterad i panel bakom 
hytt. Snabbkoppling Tema 3/4” tryck och Tema 1” 
retur. 

El och broms VBG 14/17, ABS och duomatickoppling 
monteras i panel bakom hytt. 
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