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Helsvenskt koncept:

ZETTERBERGS
ZD4 DUMPERKÄRRA

i samarbete med Kilafors Industri
Lägre vikt – Fler smarta detaljer – Lägre bygghöjd

Zetterbergs Industri AB
Östervåla Tel: +46 292 70 500

www.zetterbergs.se

Kilafors Industri AB
Telefon vxl 0278-65 92 00
www.kilafors.se

Helsvensk

ZD4 DUMPERKÄRRA

– med större lastförmåga och
bättre lönsamhet!

Teknisk beskrivning
Chassi Kilafors
Axlar 3 st 9 ton BPW-ECO
med skivbroms. Axellyft 1:a axel
och 3:e axel via knapp i hytt
samtidigt.
Fjädring luftfjädring.
Elutrustning 2 st baklampor
diod. 2 st backlampor halogen.
VBG14 elkontakt.
Däck 6 st 385/65 – 22,5” Good
Year, stålfälg.
Skärmar istoflex plastskärmar.
Byggnationstyp bakåttipp.
Bygghöjd överkant chassiram –
undersida bottenplåt 181 mm.
Byggnationsmått avstånd
bakre bäraxel – utvändig bakbalk 340 mm. Avstånd hjulaxel
– bakre bäraxel 850 mm.

Zetterbergs ZD4, fjärde generationens dumper, finns nu även som tippkärra. Ny banbrytande teknik och materialutveckling har gett dumpern
revolutionerande konstruktionslösningar som gjort den både lättare och
starkare. Samtidigt har den fått en ny strömlinjeformad design, där botten,
sidor och hyttskydd bildar en funktionell enhet med extra hög prestanda.
Smarta detaljer ger effektivt skydd mot slitage och underlättar vid reparation och underhåll, samtidigt som det förenklar lastning och lossning. En
riktig arbetskompis helt enkelt!

• Lägre vikt, vilket innebär en större lastförmåga
och en minskad bränsleförbrukning
• Högsta krav på stabilitet & funktion
• Snygg design med tillval och unika
anpassningar för specifika behov
• Svensktillverkad

Dumperkorg ZD4. Bottenplåt 6 mm HB 500. Sidoplåtar
5 mm HB 450. Invändig längd
5 200 mm. Lastvolym 13,6 m3.
Utvändig bredd 2 550 mm.
Invändig bredd 2 380 mm.
Sidohöjd 1 100 mm.
Hyttskydd demonterbart.
Spridarläm 40 mm aluplank
med framflyttad upphängning
130 mm. Höjd 1 100 mm.
Automatläm pneumatisk.
Höjd 400 mm med slitplåt 5 mm
HB 450.
Stege höger sida fram. Vänster
sida fram.
Tippcylinder undermonterad.
Ytbehandling blästrad och
grundmålad med 2-komponent
grundfärg, min 40 µm.
Lackering i standard solid ral
kulör.
Dragstångslängd 3-axlig
5 000 mm.
Vikt ca: 6 000 kg.

Kontakta oss för vidare information!

