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Specifikation på basis af Søger- Systemlad.
 750 kg´s Z-lift med 1450 mm. elokseret aluplade. 1 stk. 2-håndsbetjening under lad i højre side samt 1 stk.
håndbetjening med spiralledning inde i presenningsrigning.
 Topklap over liftplade med vandnæse, tætning og gasfjedre.
 Forsmæk udført i 21 mm. karrosserikrydsfiner med rude. Sider 300 mm. Kraftige forsmækstivere i specialprofil.
 Presenningsrigning med fladt tag, med pilhøjde. Varmgalvaniserede sidestænger og tagstænger.
 Presenning i valgfri farve. Se produktbladet Standard Presenningsfarver.
 Gummistropper i underkant af presenning. Hvid dug indsvejst i tag for større lysindfald.
 2 stk. støttebrædder i højden = 4 stk. ialt. Lomme i presenning i begge sider for nederste sæt støttebrædder.
 Presenningssiderne kan oprulles. Fastholdes med remme i top.
 Lovbefalede markeringslygter på opbygning.
 Reservehjul medleveres løst.
Ladmål indvendigt.
Ladlængde.
3430-4000* mm.
Bredde 2150 mm.
Højde max. 2350 mm.
Sider/støttebrædder.
Uden sidedeling i ladrammen.

Vægt
ca. kg.
720-780

4050-4540* mm.
Bredde 2150 mm.
Højde max. 2350 mm.
Sider/støttebrædder.
Med sidedeling i ladrammen.

800-860

Vejl. pris (C).

* Mål er afhænigt af hvad der er muligt på de enkelte bilmodeller. Som udgangspunkt har liftopbygningen den samme længde
som Systemladdet der passer til bilen. Hvor langt opbygningerne evt. kan forlænges med afhænger af bilmodellen.

Tilbehør til liftopbygning monteret sammen med opbygning.

Produkt.
Foldeplade* på lift i 1470 mm elokseret aluplade, istedet for almindelig liftplade. Liften lukker
mod topklappen i udfoldet tilstand. Incl. specielle beslag der holder liftpladen udfoldet.
(ikke muligt på alle bilmodeller).
Glasfiber frembygning, hvid (lakeres evt. af forhandler før montering på chassis).
Spoiler udført i råhvid eller indfarvet glasfiber monteret på førerhus.
Træktøj med kugle (max. 2000 kg.) monteret på lift incl. 7-polet elstik.
* Der skal påregnes en leveringstid på mellem 4-8 uger på denne type liftsplade.

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

Vejl. pris (C)
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Tilbehør til liftopbygning monteret sammen med opbygning.

Produkt.
Lad med aluminiumssmække.
Topklap- side- og bagsmække i 2 mm. dobbelt elokseret aluminiumsprofil.
Skydepresenning i 1 side, incl. strammerulle på forsmæk samt skinne med stålruller samt
gummiskørt i top (kan ikke monteres hvis der skal monteres frembygning på bilen).
Skydepresenning i 2 sider, incl. strammerulle på forsmæk samt skinne med stålruller samt
gummiskørt i top (kan ikke monteres hvis der skal monteres frembygning på bilen).
Optræk i presenning (begrænser lysmål med 300-400 mm.)
Lem i top af forsmæk for kørsel med f.eks flagstænger o.s.v. Åbner indad. Str. aftales.
Dør ved forsmæk for / bag* (med lukketøj), udført i 21 mm. karrosserikrydsfiner.

Vejl. pris (C).

Produkt.
Surrering (varmgalvaniseret) kraftig, helt i plan med ladbund.
Placering langs sidekanten efter kundens ønske.
Surreskinne monteret på støttebrædt i begge sider.
2 stk. LED- arbejdslamper mont. indv. på forsmæk og bag i presenningsrigningen (incl. el).

Vejl. pris (C).

Der findes desuden yderligere tilbehør til liftopbygning. Se øvrige pris- datablade.
Bilen skal vejes og synes efter opbygning.

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

