
Skaka container-funktionRadiostyrning Manöverpanel utsida (v)

Vår VL EcoDrive är full av smarta användarfunktioner. Det 
patentsökta EcoDrive systemet minskar bränsleförbrukning 
samtidigt som det hjälper föraren till en säkrare, snabbare och 
enklare manövrering. 

EcoDrive-systemet har utvecklats med användaren i fokus där 
effektivitet, användarvänlighet och miljö har varit utgångs-
punkten i vårt utvecklingsarbete. 

EcoDrive -
säkrare, smidigare och
   effektivare liftdumper

LIFTDUMPER                                      ECODRIVEVL

• Svensktillverkad. 

• 10-, 12-,14- & 18-tons lyftkapacitet.

• Anpassat för 2-, 3- och 4-axlade 
chassier.

• 50% snabbare hävfunktion jämfört 
med traditionella liftdumprar. 

• Bättre hydraulsystem - mjukare 
gång motverkar sprickbildning.

• Färre ledningskomponenter.

• Optimerad och förberedd för el-chassin
av alla märken, vilket ger överlägsen
batteriräckvidd. 

• Övervakade säkerhetsfunktioner.

• Lättare att komplettera med funktioner 
i efterhand genom smart modultänk.

• Modern fromgivning och robust 
konstruktion för ökad hållfasthet 
och livslängd. 

• Lastsäkringsöglor.

• Brett utrustningsprogram 
anpassat för just dina behov.

• Upp till 60% energibesparning kan 
uppnås pga nydesignad rördragning
och optimerade hydraulventiler.

• Förberedd för skiftessystemet
Cameleont.

• Containerstopp.

SNABBFAKTA

• Pumpval - systemet hanterar både 
variabelt och fast flöde.

EXEMPEL PÅ STANDARDFUNKTIONER
• Skaka container - gör det möjligt att skaka containern för att bli av med lass på ett smidigt sätt.
• Snabbkörning - 50% snabbare hävfunktion jämfört med traditionella liftdumper.
• Informationsdisplay - lätthanterlig display som ger en enkel överblick av liftens alla funktioner.
• Manöverpanel - som standard ingår manöverpanel på utsidan, vänster sida. Utrustad med nödstopp.

EXEMPEL PÅ TILLVALSFUNKTIONER
• Containerrotator - förbättrad funktion och mjukare styrning med EcoDrive.
• Viktindikering - möjlighet att väga container genom hydraulsystemet och få ut det på display.
• Radiostyrning - alla funktioner går att smygköra på radio. Ej on/off likt tradiotionell liftdumper.
• Manöverpanel - som tillvall går det få manöverpanel även på högersida. 
• Hydrauliskt lastsäkring -  med övervakning som säkerställer din last. 
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202203  |  Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar utan föregående information.

Vi har alltid prioriterat säkerheten och användarvänligheten
på våra produkter. På byggnationen finns det flera detaljer och
komponenter som ökar säkerheten för chauffören och
underlättar handhavandet.

Inv. armar 2252

Utv bredd 2588

Inv bottenbredd 2142

Breddmått 2600 visad  
(-50 för 2550 resp -100 för 2500)

                  Plåtuskjut                                                   Balkutskjut 
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Min 900Hjulbas

Modell Kapacitet 
(ton) 

Vikt 
(kg) 

Tryck 
(bar) 

Flaklängd 
(mm) Rek. hjulbas Anm. 

VL 12-4600 AA     12 3010 270 4600 4500-4700 Utan utskjut

VL 12 U-4600 AA   12 3560 270 4600 4500-4700  Med plåtutskjut
VL 12 U-4600 AA  12 3370 270 4600 4500-4700 Med balkutskjut 

VL 14 -4600 AA 14 3010 280 4600 4500-4700 Utan utskjut 

VL 14 U-4600 AA 14 3560 280 4600 4500-4700 Med plåtutskjut 
VL 14 U-4600 AA   14 3370 280 4600 4500-4700 Med balkutskjut  

VL 18 -5400 AA 18 3260 290 5400 3800-4600 Utan utskjut 

VL 18 U-5400 AA 18 3750 290 5400 3800-4600 Med plåtutskjut 
VL 18 U-4600 AA   18 3580 290 5400 3800-4600 Med balkutskjut

LIFTDUMPER VL TEKNISK DATA ECODRIVE


