Sv. Søger & Søn ApS

Tlf: 48 18 35 37

Opbygning af ladbiler - Tilbehør til ladbiler Tinghøjvej 6, 3650 Ølstykke, email: svs@soeger.dk, web: www.soeger.dk

Værktøjsskab sammenbygget med Søger- Systemlad.
Specifikation:
 Værktøjsskab udført af vandfast limet 12 mm. eller 21 mm. karrosserikrydsfiner.
 Ramme monteres med varmgalv. stålprofiler med indbygget gummitætning.
 Lukketøj udført i rustfast materiale med integreret cylinderlås.
 Døre eller jalousilåger. Justerbart dørstop.
 Individuel udførelse. Mål og indretning efter kundens ønske.
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Værktøjsskab med døre i siderne placeret ovenpå ladbund (kan ikke nedbygges).

B
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Beskrivelse: Værktøjsskab placeret ovenpå ladbund.
Værktøjsskab med døre i siderne (placeret ovenpå ladbund).
(der kan ikke vælges nedbyggede skabe ved denne løsning).
B= 2200 mm.*, L= 600 mm. (max. mål udv.).
Se billede A, B og C.
Anvendes bl.a. hvis der f. eks. skal eftermonteres værktøjskasser under
lad, kran med el/ hydraulikboks eller støtteben under ladkanten.
* Max. bredde som Søger- Systemlad udvendigt.

C
Højde mm.
600 mm.
900 mm.
1200 mm.
1500 mm.

Vejl. pris (A).

Værktøjsskab med døre i siderne (placeret direkte på chassisramme, foran lad).

D
Beskrivelse: Værktøjsskab placeret direkte på chassisramme.
Værktøjsskab med døre i siderne (placeret direkte på chassisramme).
B= 2200 mm.*, L= 900 mm. (max. mål udv.).
Se billede D.
Værktøjsskab nedbygget til underkant chassis i højre eller venstre side.
Værktøjsskab nedbygget til underkant chassis i begge sider.
Se billede E
Værktøjsskab som 2 stk. tårne, nedbygget i midten (uden låg i top).
Se billede F.
* Max. bredde som Søger- Systemlad udvendigt.

Udstyrspriserne er tillægspriser til ladprisen ab. fabrik.
Alle priser er incl. montering, men excl. moms.
Ret til ændringer i priser eller specifikationer uden varsel.
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F
Højde mm.
600 mm.
900 mm.
1200 mm.
1500 mm.

Vejl. pris (A).
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Værktøjsskab sammenbygget med Søger- Systemlad.
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Tilbehør til værktøjsskabe (jalousilåger, låg i top, hylder og adskillelser).
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Beskrivelse: Jalousilåger, hylder og adskillelser.
2 stk. jalousilåger, incl. centrallås (aflåses med hængelås).
Værktøjsskab med Jalousilåger kan bygges skrå efter ønske. Se billede G.
Se billede G og H. (Anbefales ikke til entreprenørbrug).
Låg i top af værktøjsskab, monteret med gasdæmper for nem betjening.
(vandindtrængning kan forekomme). Se billede I.
Lodret adskillelse i værktøjsskab.
Hylde,hel i værktøjsskab.
Hylde, halv i værktøjsskab.
Hylde, kvart i værktøjsskab.

Vejl. pris (A).

Tilbehør til værktøjsskabe, skuffer og LED lysbånd med føler.

Beskrivelse: Skuffe(r).
1 stk. skuffe med 70% udtræk, letløbende.
B= 900, H= 100, L= 1100 mm. (max. mål udvendigt).
Kan flyttes i højden (hulskinner i siderne).
Max. belastning pr. skuffe 50 kg.
Ekstra skuffer med 70% udtræk, letløbende.
1 stk. hylde med eller uden uden kanter.
Hylden er justerbar´ i højden (hulskinner i siderne).
B= 2200, L= 900 mm. (max. mål udvendigt).
Max. belastning pr. hylde 100 kg.
Ekstra hylder.
Beskrivelse: LED lysbånd med føler.

Antal.
1 stk.

Vejl. pris (A).

1 stk.
1 stk.

1 stk.
Antal.
1 stk. 1,0 meter.
Ekstra 1,0 meter.

Der findes yderligere tilhør til værktøjsskabe udover det viste som f. eks lastebøjler og stigeholdere.
Specielle opgaver udføres efter ønske.
Bemærk at priserne er kun gældende ved nyopbygning med Søger- Systemlad.
Udstyrspriserne er tillægspriser til ladprisen ab. fabrik.
Alle priser er incl. montering, men excl. moms.
Ret til ændringer i priser eller specifikationer uden varsel.

