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VITRA LAD

VITRA 
LAD

Lav Egenvægt
I holdbare materialer

Høj Nyttelast
Stærk opbygget konstruktion

Hurtig Montering
Nem opbevaring

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

Alusider med undersænkede lukkebeslag

Plads til mere..

Til Vitra findes en lad løsning, tilpasset den enkele model. Lad løsningen er bassseret på en stålramme med kraftige 
alusider, med undersænkede lukkebeslag. En stærk, men alligevel let konstruktion, som giver en lav egenvægt og 
derved en bedre nyttelast. Samtidig sikre materialevalget lang levetid med minimal vedligehold.

Lad løsningen kan leveres med afsætningsvogn, for nem af og påsætning af ladet, samt for optimal opbevaring af 
ladløsningen, når denne ikke er i brug. Endvidere fås ladet med hydraulisk tip, pressening m.m.

Model til 2030/37
Længde: 1030 mm.
Brede: 871 mm.
Højde: 300 mm.
Volume: 240 ltr.
Nyttelast: 500 Kg.
Egenvægt: 60 Kg.

Robust stål/alu konstruktion

Optional: Hydraulisk Tip

Fås med praktisk vogn for let opbevaring

Mulighed for hydraulisk tip, som tilvalg

Plan bund med undersænkede suringsøjer

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:

Lad løsningen kan som tilvalg leveres med 
hydraulisk tip, så ladet fx. kan bruges til let 
genopfyldning af combispredere, eller blot 
til nem aflæsning.

Optimal tilpasset Vitra

Tilpasset udvalgte spreder modeller

Kapacitet op til 500 Kg.

Passer til Vitra’s Hurtigskifte

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

Model til 2045/60
Længde: 1211 mm.
Brede: 1052 mm.
Højde: 300 mm.
Volume: 350 ltr.
Nyttelast: 500 Kg.
Egenvægt: 65 Kg.
For ydeligere data, se venligst prislisten


