
Vårt tippflak ZT4 är stryktåligt och utvecklat för 
säkra transporter med lättarbetat lämsystem 
och enkel spridning av lastmassor. 

Längsgående balkar ger en styv och lätt bot-
ten. Det reducerar krängningar vid spridning. 
Helsvetsade bottenprofiler motverkar nedböj-
ning och intryckning och resulterar i ett robust 
och starkt tippsystem. Flaket har självbärande 
stålprofiler för 2- 3- eller 4-axlade chassin och 
botten i höghållfast stål. 

ZT4 har inbyggd låskonstruktion för sidoläm-
marna som garanterat sparar både rygg, tid och 
pengar. 

Tippflak med många möjligheter

PRODUKTFÖRDELAR

• Svensktillverkad påbygg-
nation.

• Lätt, starkt och stryktåligt.

• Botten i höghållfast stål.

• Helsvetsade längsgående 
balkar för styv och lätt 
botten.

• Lättarbetat lämsystem med 
låsfunktion på sidolämmar. 

• Förberett för avgasupp-
värmning.

• Bra skydd mot rostangrepp.

• Finns i fler modeller och 
med stor mängd tillval.
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Specifikationsexempel

Längd från 4000 med 100 mm intervall.

Bredd utvändig 2550 alt. 2600 mm. Invändig bredd 
beroende på lämtjocklek.

Botten 5 mm tjocklek, höghållfast stål med längsgå-
ende profiler förberedd för avgasuppvärmning. 

Sidolämmar i 25 alt. 40 mm eloxerad aluminium-
plank. Höjd från 600 mm till 1200 mm med 100 mm 
intervall.

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 hydraulisk manövrering. Höjd 400 mm.

Tippcylinder undermonterad hårdförkromad teles-
kopscylinder.

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

Övriga tillval

Sidotipp se produktblad för ZT4-Z och ZT4-M.

Bygghöjd reducerad till 300 mm på bakåttippat 
flak på 2- och 3-axlig. 350 mm på 4-axlig.

Botten med 6 mm tjocklek.

Spridarlucka 40 mm exolerad aluminiumplank, 
framhängd, alt. öppningsbar som dörr.

Automatläm pneumatisk manövrering.

Automatläm höjd 250 mm.

Spridarlämsutlösning istället för automatläm.

Avgasuppvärmning av botten med pneumatiskt 
manövererat avgasspjäll. 

Asfaltsplåtar till automatlämmen för extra över-
häng vid matning av asfaltsläggare. 

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

Egenskaper

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

Låskonstruktion för enkel hantering.

Låg vikt för maximal lastförmåga.
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