ZT4-Z

Flak tvåvägstipp

PRODUKTFÖRDELAR

ZT4-Z
Tippflak med bekväm sidotippning
ZT4 Zetmatic är en tvåvägstipp och bygger på
vårt stryktåliga standardflak ZT4. Zetmatic är
valet för dig som sidotippar ofta och vill göra det
bekvämt, med manövrering från hytt.
Den undre Zetmaticlämmen är tillverkad i höghållfast stål och styrs av två dubbelverkande
hydraulcylindrar. Lämmen har fast höjdmått
och breddar flaket vid tippning, vilket gör att
tippmassan hamnar längre ifrån bilen och
minskar risken för fordonsskador och blockering av hjul.

•

Tvåvägstipp med bekväm
sidotippning.

•

Undre läm som skyddar
fordonet från tippmassan.
Överläm i aluminium.

•

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-Z
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 i höghållfast stål med
längsgående profiler förberedd för avgasuppvärmning.
Sidolämmar i 25 alt. 40 mm eloxerad aluminiumplank. Höjd från 600 mm till 1200 mm med 100 mm
intervall. Zetmatic-sida se höger spalt.
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.
Automatläm hydrauliska manövrering. Höjd 400
mm.
Tippcylinder undermonterad hårdförkromad teleskopscylinder.
Hjälpram av liksidiga kallbockade U-profiler förstärkt
med krysstag i bakre delen. Bäraxlar för 3-vägstipp.

Undre Zetmaticläm tillverkad i höghållfast stål med
två stycken hydrauliskt manövrerade cylindrar.
Manövreras från hytt. Fast höjdmått 395 mm.
Övre lämmen tillverkad av aluminiumplank med
upphängningspunkter fram och bak. Nedersta
alu-plankan med speciell utformning som skapar en
slät sida utan utstickande detaljer.
Indikering av låst Zetmatic-läm med microbrytare
samt kontrollampa monterad i hytt.

Övriga tillval
Spridarlämsutlösning istället för automatläm
med kombinerad spridarlucka.
Avgasuppvärmning av botten med pneumatiskt
manövererat avgasspjäll.
Asfaltsplåtar till automatlämmen för extra överhäng vid matning av asfaltsläggare.
Skarvlämmar av 25 mm eloxerad alu-plank, typ
påstick.
Automatläm höjd 250 mm.
Automatläm med pneumatisk styrning.
Spridarlucka öppningsbar som dörr.
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