Laxo
Timmerutrustning

Laxo LX är trygg
investering
Om man vill ha en lätt men
ändå robust, produktiv och
flexibel lösning är Laxo LX
rätt val. Med Laxo LX kan
du enkelt optimera ekipaget
efter dina och dina kunders
behov. Med lättjobbad inbyggd automatspännare,
Laxo-kroken och snabbutlösare går lastning och lossning snabbt och smidigt i
alla väder.

Laxo LX är en ny generation
av timmerutrustning baserad
på ett beprövat och effektivt
modulsystem. Varje ekipage
skräddarsys för maximalt utnyttjande med hög lastförmåga och
effektiva arbetscykler. Den nyutvecklade banken är starkast
på marknaden och de vändbara
stöttorna av heldragna aluminiumprofiler tål extrem belastning utan att deformeras. Med
glidplattor som har extra lång
livslängd och lättbytta stöttor är
Laxo LX konstruerad och byggd
för att prestera på topp dag
efter dag, år efter år. En trygg
investering helt enkelt.

Den nya automatspännaren gör
jobbet mycket smidigare. Kroken
sitter nere på banken nu och man
surrar lasten ordentligt utan att
behöva sträcka sig och fästa
kroken högt upp på kättingen.

Låg vikt utan
kompromisser
Trots den låga vikten på
Laxo LX har vi inte gjort
några kompromisser på
hållfasthet och effektiva
integrerade tillbehör. När
du väljer Laxo LX får du ett
ekipage som lastar mycket,
håller länge och underlättar arbetet vid lastning
och lossning. En investering
med fokus på lönsamhet.
• Marknadens
starkaste banke
Med den starkaste aluminiumbanken och styva, hållfasta stöttor får du ett ekipage som tål
att användas med maximal last.
• Låg vikt
Med ny viktbesparande infästning, vridstyva lättviktsstöttor
och smart konstruktion med
förstärkningar på utsatta punkter ger låg egenvikt och maximerad lastförmåga.

• Flexibel byggnation
Laxo LX är ett komplett system
där alla erfarenheter från tidigare generationer har tillvaratagits.
Resultatet är ett modulsystem
som ger möjligheten att skräddarsy varje ekipage.
• Effektiva tillbehör
Den nya automatspännaren
har längre spännlängd och är
smidigare att hantera.
Tillsammans med snabbutlösare, Laxo-kroken och Laxo
Kranavställare får du snabb
och lättarbetad lastning och
lossning.
• Bekymmersfria mil
Glidplattor med extra lång livslängd, marknadens starkaste
banke, hållfasta stöttor och
kompromisslös konstruktion är
Laxo LX en trygg investering
för många bekymmerfria mil.

Stöttorna kan enkelt lossas och vändas. Eller bytas om de har skadats.

Enkel anpassning av vinkeln mellan
banke och stötta maximerar lastförmågan vid transport av olika typer av last.

Utveckling med fokus
på din lönsamhet
Laxo Mekan har alltid tagit
egna vägar. Med fokus på
totalekonomi, flexibla lösningar och pålitlig kvalitet
utvecklar vi byggnationer
som ger våra kunder bästa
möjliga konkurrensfördelar.
Våra säljare och konstruktörer hjälper dig till en optimal byggnation, anpassad
efter dina och dina kunders
behov. Det ger dig ett kvalificerat ekipage med funktionalitet, kvalitet och livslängd
utöver det vanliga. En
investering med din
lönsamhet i fokus.
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