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VITRA LAD

VITRA 
LAD

Lav Egenvægt
I holdbare materialer

Høj Nyttelast
Stærk opbygget konstruktion

Hurtig Montering
Hurtig montage med Vitra hurtigskift

PLADS TIL MERE



VITRA LAD

Producent:

Lindholdt Maskiner A/S
Industrivej 8
DK-6818 Årre

Tlf: +45 7677 4477
Mail:  Info@lindholdt-maskiner.dk
Web:  www.lindholdt-maskiner.dk

Med Vitras originale aluminiums lad, har vi udviklet et effektivt redskab som er et perfekt supplement til  
Vitras robuste opbygning og store lasteevne, ligesom det giver mulighed for at booster effekten på flere  
sprederløsninger, hvor det øger kapaciteten med helt op til 400 liter sprednings materiale.

Ladet kan som tilvalg leveres med hydraulisk tip, hvilket giver mulighed for en hurtig og effektiv tømning direkte  
fra kabinen, ligesom det ved kombination med udvalgte sprederløsninger, giver mulighed for aftipning af ekstra 
spredningsmateriale, direkte i sprederen, hvilket øger såvel arbejdsmiljø som effektivitet i de kolde måneder. 

Ladet er desuden monteret plan bund, monteret med surringskroge i hvert hjørne og kan som tilvalg  
leveres med net og presenning for hurtig og effektiv sikring af den medbragte last.

RED7020   (Til VITRA C.2 Serien)

Længde: 1030 mm.
Brede: 871 mm.
Højde: 300 mm.
Volume: 240 ltr.
Nyttelast: 500 Kg.
Egenvægt: 60 Kg.

Stærk stål/alu konstruktion

Mulighed for hydraulisk tip

Vitra‘s forhandles gennem et stærkt landsdækkende netværk af forhandlere og servicecentre.
Alle med special uddannet personale, som er koblet direkte op på Vitra‘s interne netværk.

Vore forhandlere og servicecentre er fordelt over hele lander og der er således altid en  
servicepartner tæt på dig, som står klar til at rådgive og servicere både dig og din Vitra.

Din lokale Vitra forhandler:

Lad løsningen kan som tilvalg leveres med 
hydraulisk tip, så ladet fx. kan bruges til let 
genopfyldning af udvalgte sprederløsninger,  
eller blot sikre en let og ubesværet aflæsning.

Lav egenvægt og høj lasteevne

Tilpasset udvalgte sprederløsninger

Lastkapacitet på op til 500 Kg.

Opbygget med Vitra Hurtigskifte

Se forhandler oversigt og yderligere information på: www.lindholdtmaskiner.dk  

RED7030   (Til VITRA C.3 Serien)

Længde: 1211 mm.
Brede: 1052 mm.
Højde: 300 mm.
Volume: 350 ltr.
Nyttelast: 500 Kg.
Egenvægt: 65 Kg.

For yderligere data, se venligst prislisten.

Ladet er opbygget  som en stærk stål/alu konstruktion,  
hvilket sikre en lav egenvægt og høj lasteevne.

Ladet kan som tilvalg, leveres med hydraulisk tip, hvilket giver 
mulighed for aflæsning direkte i udvalgte sprederløsninger.

Ladet er forsynet med plan bund og nedfældbare sider  
og bagklap som også hurtigt kan demonteres helt. 


