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Zetterbergs succédumper ZD4 följs upp med ytterligare en ny produkt, lastväxlaren 
ZD4-LV. Grunden och designen kommer från ZD4 och bygger på målsättningen; 
Snygg, Smart & Lätt! 

Tillsammans med svensk stålindustri har Zetterbergs utvecklat en lastväxlardumper 
av extra slitstark kvalitet, vilket innebär att dimensioner har kunnat hållas nere och 
designen ändrats, utan att tumma en milllimeter på styrka, stabilitet eller tålighet. Den 
lägre vikten är inte en fördel bara för dig och din plånbok, utan också för vår miljö och 
nästa generation. Vill du följa med på en lönsam resa mot effektivare transporter och 
minskad bränsleförbrukning är ZD4-LV valet för dig!

•	 Minskad egenvikt med upp till 400 kg

•	 Lägre bygghöjd

•	 Slitstark kvalitet för tuff anläggningskörning

•	 Uppbockad botten för en ökad slitstyrka och hållfasthet

•	 Stege på sidan för att enkelt klättra i och ur dumpern

•	 Skruvbart hyttskydd med anpassningsbar höjd

•	 Spridarlucka som dörr med nytt förenklat låssystem

•	 Smidigare och lättare automatläm 

ZD4-LV – lastväxlardumpern för dig 
som vill lasta mycket och tjäna mer

ZD4-LV

- 400 kg
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Invändig sidohöjd 900 mm till 1200 mm.

Invändig längd från 5200 mm till 6200 mm.

Utvändig-/invändig bredd 2550 mm/2380 mm.

Ram enligt Standard SS 3021.

Bottenplåt 6 alt. 8 mm av höghållfast stål HB 500.

Sidor 5 alt. 6 mm av höghållfast stål HB 450.

Framstam 5 mm av höghållfast stål.

Automatläm 400 mm, pneumatisk.

Hyttskydd demonterbart.

Stege höger och vänster sida.

Lackerad i solid kulör.

Standardutrustning

Viktexempel 

 

ZD4-LV

Längd 6000 mm 
Botten 6 mm 
Sidor 5 mm 
Höjd 1000 mm
Vikt ca. 2390 kg

Automatläm, 400 hydraulisk.

Spridarlucka aluminium, framhängd.

Spridarlucka aluminium, öppningsbar som 
dörr.

Spridarlucka stål, framhängd.

Skarvlämmar

Lastförankring

Tillval


