
 

VARIANT 3-vejs tiptrailer, ekstra robust model 

Variants MAXI-LOAD tiptrailer er en professionel og stærk 3-vejs tiptrailer med el-hydraulisk tip. 

Den helt nye 3-vejs tiptrailer er gennemført, stærk og robust. 

Affjedringen er i særklasse takket være gennemgående aksler med parabolske bladfjedre og de store bremsetromler med 

lukkede lejer. 

Samtidig er læssehøjden så lav, at det er nemt at køre maskiner op på traileren. 

Den nye 3-vejs tiptrailer er udført i en ekstra hårdfør konstruktion med helsvejst og galvaniseret chassis, vanger, 

trækstænger. 

Trailerens bund er en gennemgående stålplade ombukket samt galvaniseret. 

 

Den nye tiptrailer er med kraftige surringsøjer, indbyggede kørerampeskuffer, samt høj tipvinkel til alle sider. 

El-hydraulisk pumpe, manuel nødpumpe, indbygget batteri og ladeaggregat er standard. 

Påløbsbremsen er med indbygget bakspærre og kraftigt entreprenør næsehjul. 

     Standard udstyr: 

 El-hydraulisk tip 

 Manuel hydraulisk nødpumpe 

 Indbygget batteri med ladeaggregat 

 Omformerkabel for direkte tilkobling til stikkontakt 

 Entreprenør næsehjul 

 6 stk. indvendige bindeøjer (8 stk. på 3519 TB) 

 35 cm. høje aluminiumssider 

 Dobbelthængslet bagsmæk 

 Aflåselige huller til køreramper under ladet 

     Inkluderet ekstra udstyr: 

 Kraftige drejelige støtteben i bag 

 Aluminiums køreramper – 2,5 m. 4.000 kg. 

 Overtræksnet til blade/frene 

 Trådløs fjernbetjening 

Mål og vægt 
 

Indvendigt ladmål (lxbxh) 361x185x35 cm 

Totalmål (lxbxh) 514x200x118 cm 

Læssehøjde 72 cm 

Totalvægt 3.500 kg ned til 2.700 kg 

Nyttelast 2.480 kg ned til 1.680 kg 

Tipvinkel, bagtip 42 grader (Total højde max. tip 350 cm, auto stop funktion) 

Tipvinkel, sidetip 53 grader (Total højde max. tip 240 cm, auto stop funktion) 

Opbygning 
 

Hjul 4 stk., 13″ kompakt 

Aksler 2 stk., med bremse 

Sidemateriale Aluminium 

Bund Varmgalvaniseret stål 

Standard udstyr 
 

Parabolske bladfjedre Ja 

Næsehjul med spindel Ja 

El-hydraulisk tip Ja 

Manuel nødpumpe Ja 

Ledningsholdt fjernbetjening Ja 

Trådløs betjening via app/tlf. Ja 

Galvaniseret stålbund Ja 

Indvendige surringsøjer 4 stk. 

13 polet stik Ja 

Oplukkelige/aftagelige sider Ja, alle 4 

Aftagelige hjørnestolper Ja 

 


