ZT4-M

Flak tvåvägstipp

PRODUKTFÖRDELAR

ZT4-M
Tippflak med hel öppningsbar
sida
ZT4 Matic är en tvåvägstipp och bygger på vårt
stryktåliga standardflak ZT4. Tack vare den
helt öppningsbara sidan kan du dels tippa, dels
enkelt lasta gods från sidan.
Maticlämmen är tillverkad i stål och styrs med
tre stycken hydrauliskt manövrerade cylindrar
och har hydraulisk låsning.
Med en tvåvägstipp blir användningsområdet
brett och byggnationens flexibiltet eftertraktad
på anläggningsområdet.

•

Tvåvägstipp med enkel
lastning och tippning från
sidan.

•

Brett användningsområde.

•

Hydraulisk låskonstruktion.

•

Lätt, starkt och stryktåligt.

•

Botten i höghållfast stål.

•

Helsvetsade längsgående
balkar för styv och lätt
botten.

•

Lättarbetat lämsystem med
låsfunktion på sidolämmar.

•

Förberett för avgasuppvärmning.

•

Bra skydd mot rostangrepp.

ZT4-M
Flak tvåvägstipp

Specifikationsexempel

Egenskaper

Längd från 4000 till 6100 mm med 100 mm intervall.

Flakbotten är lätt och styv i höghållfast stål med
längsgående balkar och helsvetsade bottenprofiler.

Bredd utvändig 2550 alt. 2600 mm. Invändig bredd
beroende på lämtjocklek.
Botten 5 eller 6 mm tjocklek höghållfast stål med
längsgående profiler förberedd för avgasuppvärmning.
Sidolämmar i 25 alt. 40 mm eloxerad aluminiumplank. Höjd från 600 mm till 1000 mm med 100 mm
intervall. Matic-sida i stål.
Spridarlucka i 40 mm eloxerad aluminiumplank,
framhängd.
Framstam 100 mm högre än sidorna, skarvframstam
anpassad mot hytt.
Bygghöjd från överkant chassiram till underkant
bottenplåt 350 mm för 2- och 3-axliga och 400 mm
för 4-axliga chassin.

Maticläm tillverkad helt i stål med två stycken hydrauliskt manövrerade cylindrar.
Låskonstruktion av läm är hydraulisk med indikering i hytt..

Övriga tillval
Sidotipp med delad läm se produktblad för ZT4-Z.
Spridarlämsutlösning istället för automatläm
med kombinerad spridarlucka.
Avgasuppvärmning av botten med pneumatiskt
manövererat avgasspjäll.

Automatläm hydrauliska manövrering. Höjd 400
mm.

Asfaltsplåtar till automatlämmen för extra överhäng vid matning av asfaltsläggare.

Tippcylinder undermonterad hårdförkromad teleskopscylinder.

Skarvlämmar av 25 mm eloxerad alu-plank, typ
påstick.

Hjälpram av liksidiga kallbockade U-profiler förstärkt
med krysstag i bakre delen. Bäraxlar för 3-vägstipp.

Automatläm höjd 250 mm.
Automatläm med pneumatisk styrning.
Spridarlucka öppningsbar som dörr.
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