
ZD4 Matic tvåvägstipp bygger på vår standard-
dumper och är marknadens mest flexibla dum-
perkorg. Tack vare den helt öppningsbara sidan 
kan du dels tippa, dels enkelt lasta gods från 
sidan. 

Sidolämmen styrs av hydrauliska cylindrar. 
Även låsning av lämsidan utförs med hydraulik, 
vilket gör att chauffören aldrig behöver lämna 
hytten. För att underlätta ytterligare är hydrau-
liken utrustad med sekvensstyrning. Ett kom-
mando räcker för att låsa upp och fälla sidoläm-
men. Det blir inte smidigare!

Dumper optimerad för sidotipp 
och lastning av styckegods

PRODUKTFÖRDELAR

• Svensktillverkad påbygg-
nation.

• Sidotipp med helt öpp-
ningsbar sidoläm i slitstarkt 
höghållfast stål.

• Enkel lastning av gods från 
sidan. 

• Hydraulisk öppning och 
låsning av sidoläm.

• Låg vikt och hög lastför-
måga. 

• Slät sidoläm för enklare 
rengöring.

• Kontrollampa i hytt för 
indikering av stängd och 
låst läm. 
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Specifikationsexempel

Längd från 4400 mm med 100 mm längdintervall.

Höjd 900, 1000 eller 1100 mm.

Bredd invändig 2380 mm. Utvändig 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 Har-
dox 450. Maticsida 5 mm.

Bygghöjd från överkant chassiram till underkant 
bottenplåt 400 mm.

Hyttskydd i stål, skruvat.

Automatläm hydraulisk manövrering, höjd 400 mm.

Spridarläm enligt tillvalslista.

Tippcylinder undermonterad hårdförkromad teles-
kopscylinder.

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

Stege på vänster och höger sida.

Ytbehandling blästrad och grundmålad. Lack enligt 
C4Hög ISO12944. 

Övriga tillval

Fler tillval se separat produktblad för ZD4. 

Egenskaper

Matic-sida manövreras från hytt och styrs med två 
alt. tre dubbelverkande hydraulcylindrar. 

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

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. 

Skyddsplåt för spridarluckans upphängning.
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