ZD4

Dumperkärra

PRODUKTFÖRDELAR

ZD4 kärra
Helsvenskt kärrkoncept med hög
lastförmåga
Vår ZD4 är fjärde generationens dumper. Med
smarta konstruktionslösningar och materialval
har vi optimerat vikten och stabiliteten. Det gör
den både snygg, smart och lätt.
Med marknadens sannolikt lägsta bygghöjd sitter den också snyggare på chassit. Den strömlinjeformade designen, där alla delar bildar en
funktionell enhet, tillsammans med uppbockad
bottenplåt, ger den extra hög prestanda.

•

Helsvenskt koncept i samarbete med Kilafors.

•

20 procent lägre vikt, ger
bättre lastförmåga och
minskad bränsleförbrukning.

•

Hardox 500TUF - den nya
generationens slitplåt ökar
livslängden med 40 procent.

•

Svensktillverkad med fokus
på kvalitet, stabilitet och
hållbarhet.

•

Marknadens lägsta bygghöjd - 180 mm.

•

Funktioner och smarta
detaljer för bättre användarvänlighet.

•

Robotsvetsad dumperkorg.

ZD4 är dumpern för de tuffaste uppdragen.

ZD4
Dumperkärra

Specifikationsexempel

Specifikation chassi

Längd från 5200 mm med 100 mm längdintervall.

Chassityp Kilafors.

Höjd från 1000 till 1400 mm med 100 mm intervall.

Axlar 3 st 9 ton BPW-ECO med skivbroms. Axellyft 1:a
axel och 3:e axel via knapp i hytt samtidigt.

Bredd invändig 2380 mm. Utvändig bredd 2550 mm.
Botten 5, 6, 8 eller 10 mm tjocklek av höghållfast kvalitetsstål 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 undersida
bottenplåt 180 mm.

Fjädring luftfjädring.
Elutrustning 2 st baklampor diod. 2 st backlampor
halogen. VBG14 elkontakt.
Däck 6 st 385/65 - 22,5” Good year, stålfälg.
Byggnationstyp bakåttipp.

Hyttskydd i stål, demonterbart.

Byggnationsmått avstånd bakre bäraxel - utvändig
bakaxel 340 mm. Avstånd hjulaxel - bakre bäraxel
850 mm.

Automatläm pneumatisk manövrering, höjd 400 mm.

Dragstångslängd anpassad för 3- och 4-axlig bil.

Spridarläm i 40 mm aluminiumplank med framflyttad upphängning 130 mm.
Tippcylinder undermonterad hårdförkromad teleskopscylinder.

Övriga tillval

Stege på vänster och höger sida.

Fler tillval se separat produktblad för dumper.

Ytbehandling blästrad och grundmålad. Lack enligt
C4Hög ISO12944.

Dubbelmontage
Dragstång skjutbar.
Fälgar aluminium.
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