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Specifikation på basis af Søger- Systemlad.
 Helgalvaniseret ladramme monteret med mønstret karrosserikrydsfiner på lige bund samt strækmetal på knæk.
 Surrekroge under ladkanter samt 6 stk. surreøjer på lad. 600 mm. forsmæk af 21 mm. karrosserikrydsfiner.
 Lovbefalede lygter og reflekser og markeringslygter på lad for bedre synlighed under alle forhold.
 Plastskærme med stænklapper.

Gartnerlad, knæklad, totalvægt max. 3500 kg.

Udvendigt ladlængde/ bredde i mm. udvendigt (prisen er excl. rampe/ ramper).
Længde = 3800-4400 mm. / bredde = 2000-2200 mm. (afhængig af bilmodel).
Knækvinkel/ længde skal fastlægges sammen med kunden.

Vægt.
Ca. kg.
350-450

Rampeløsninger til gartnerlad, knæklad (skal tilvælges til ovenstående).
Billede.
Max. last.
Betjening.
Vægt.
Løse ramper i aluminium.
Kg.

Man./ el-hyd.

Ca. kg.

1680
Pr. sæt.

Manuel.

60

2 stk. løse ramper i aluminium
mont. i holder under lad, uden klap.
L= 3000 mm. / B= 250/ 350 mm.
Forstærket bagkant med gribe- u.

1680
Pr. sæt.

Manuel.

80

2 stk. løse ramper i aluminium mont. i
holder under lad, med klap.
Klap kan aflåses med hængelås.
L= 3000 mm. / B= 250/ 350 mm.
Forstærket bagkant med gribe-u.

1680
Pr. sæt.

Manuel.

100
incl. klap.

2 stk. løse ramper i aluminium
leveret løst med på lad.
L= 3000 mm. / B= 250/ 350 mm.
Forstærket bagkant med gribe- u.

Løse ramper vist
på billedet
nedenfor.

Alle priser er incl. montering, men excl. moms.
Ret til ændringer i priser eller specifikationer uden varsel.

Vejl. pris
(C).

Vejl. pris.
(C).
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Billede.

Fastmonteret hel rampe i stål.
Strækmetal på knæk.
Rampe max. L= 1500 mm.
B= 1900-2000 mm.

Max. last.
Betjening.
Kg.
Man./ el-hyd.
1500
Manuel med
gasdæmper.*

Vægt.
Kg.
90

Fastmonteret hel rampe i stål.
Strækmetal på knæk.
Rampe max. L= 2100 mm.
B= 1900-2000 mm.
(anbefales kun til bykørsel).

1500

Manuel med
gasdæmper *

110

Klaprampe, manuel med gasdæmper.

1500

Manuel Klap
gasdæmper *
Inderst/ yderst

130

Vejl.pris.
(C).

* En gasdæmper er en sliddel hvorpå der ikke er reklamationsret/ garanti.

Tilbehør til gartnerlad, knæklad.

Produkt.
Træktøj, indbygget i ladkonstruktion, incl. 7-polet el- stik.
Originalt træktøj kan ikke anvendes.
WARN – spil. Wire 30 m. Incl. konsol sammenbygget med
lad, samt dækplade over spil. Frigear. Betjening med ledning.
Sider, oplukkelige, på plant lad (ingen på knæk).
Sider, oplukkelige, på plant lad, samt faste sider på knæk.
Bagsmæk, tværs (tillæg).
Sider, aluminium, 2 mm. dobbelt elokseret aluprofil, tillægspris.

Vejl. pris (C).
Kugle
Kombikugle
Træk 3600 kg.

Bilen må ikke være monteret med træktøj før opbygning.
Der findes desuden yderligere tilbehør til gartnerlad, knæklad. Se pris- datablade for værktøjskasser,
lasteudstyr, slidbund, rotor- blitzlygter og arbejdslamper, lysbroer osv.

Alle priser er incl. montering, men excl. moms.
Ret til ændringer i priser eller specifikationer uden varsel.

