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FRONT SKOVL

VITRA 
FRONT SKOVL

Hydraulisk Tip
Hydraulisk tømning af skovlen

Høj Nyttelast 
Opbygget i stærke materialer

Hurtig Montering
Standard A-ramme montage

FRONT SKOVL MED HYDRAULISK TIP



FRONT SKOVL
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Denne praktiske frontskovl er tilpasset Vitra og tilbyder et godt mix af høj nyttelast, lav egenvægt og smart 
hydraulisk tipsystem med god aftipningshøjde. 

Skovlen er opbygget i en kraftige stålkonstruktion er beregnet til mange års hårdt brug og er lakeret med 
pulverlak som udmærker sig ved bla. at have en høj mekanisk slidstyrke.    

Det smarte tipsystem optimerer aftipningshøjden og er opbygget over en centermonteret hydraulik cylinder, 
som betjenes let med maskinens joystick. Hele opbygningen er monteret i en standard A-ramme.

Robust og Handy

Hydraulisk Tip

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

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:

Front skovlen er med sit kompakte design,
opbygget så der kan arbejdes helt til kant.
Skovlen tømmes let med hydraulisk tip.

Stærke Materialer

Kan arbejde helt til kant

Midtermonteret tipcylinder

Passer til alle Vitra modeller

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

Front skovlen tømmes let, ved hjælp af den 
centermonterede hydrauliske cylinder

Den robuste og dog stadig kompakte opbygning
sikre høj nyttelast og lav egenvægt

Skovlen er opbygget, så der kan arbejdes helt 
til kant, så arbejdes breden udnyttes optimalt

FS1100 
Højde: 600 mm.
Længde: 600 mm.
Arbejds Brede: 1100 mm.
Egenvægt: 105 Kg.
Nyttelast: 250 Kg.

FS1300
Højde: 600 mm.
Længde: 600 mm.
Arbejds Brede: 1300 mm.
Egenvægt: 125 Kg.
Nyttelast: 350 Kg.

For ydeligere data, se venligst prislisten


