
Flak tvåvägstipp

Vår ZD4-LV bygger på vår standarddumper ZD4. 
Med smarta konstruktionslösningar och mate-
rialval har vi optimerat vikten och stabiliteten. 
Det gör lastväxlarkorgen både snygg, smart och 
lätt.

Den strömlinjeformade designen, där alla delar 
bildar en funktionell enhet, tillsammans med 
uppbockad bottenplåt, ger den extra hög pre-
standa.

ZD4-LV är lastväxlardumpern för de tuffaste 
uppdragen och de tyngsta lasterna.

Lastväxlardumpern med den   
högsta lastförmågan

PRODUKTFÖRDELAR

• Hög lastförmåga.

• Minskad egenvikt ger mins-
kad bränsleförbrukning  vid 
tomkörning.

• Hardox 500TUF - den nya 
generationens slitplåt ökar 
livslängden med 40 pro-
cent.

• Svensktillverkad med fokus 
på kvalitet, stabilitet och 
hållbarhet.

• Funktioner och smarta 
detaljer för bättre användar-
vänlighet.

• Robotsvetsad dumperkorg.

• Stabil konstruktion med 
högt slitageskydd. 
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Specifikationsexempel

Invändig längd från 5200 mm till 6400 mm.

Invändig höjd från 900 mm till 1400 mm.

Bredd invändig 2380 mm. Utvändig bredd 2550 mm.

Botten 5, 6 alt. 8 mm tjocklek av höghållfast kvalitets- 
stål Hardox 500TUF.

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

Framstam 5 mm av höghållfast stål.

Ram enligt standard SS 3021. 

Automatläm pneumatisk manövrering, höjd 400, 
anslutning via duomatic.

Stege på vänster och höger sida.

Ytbehandling blästrad och grundmålad. Lack enligt 
C4Hög ISO12944. 

Övriga tillval

Automatläm 250 mm.

Automatläm hydraulisk manövrering.

Hyttskydd i stål. Demonterbart.

Spridarlucka i aluminium, framhängd.

Spridarlucka i aluminium, öppningsbar som dörr.

Rasskydd i alu-durk på sidoprofil. 

Egenskaper

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. 
Integrerat handtag.

Skyddsplåt för spridarluckans upphängning.
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