LAXO LX

Skräddarsy din timmerutrustning

• Optimera ekipaget efter dina behov.
• Lastning och lossning går snabbt
och smidigt i alla väder.

• Glidplattorna tål (nästan) hur
mycket stryk som helst.

• Automatspännaren är kraftig,
men enkel att hantera.

Din bästa vän på
vägen och i skogen
Vi samlade ihop de senaste femtio årens utveckling av timmerutrustning. Sedan tog vi
fram modulsystemet LAXO LX, så att du kan skräddarsy ditt ekipage precis som du vill ha det.
En mer tillförlitlig partner i skogen får du leta efter.
Grunden i systemet är starka aluminiumbankar, vändbara
stöttor och stryktåliga glidplattor. Konstruktionen är lättviktig, men förstärkt på utsatta punkter för att maximera
hållbarheten. Lastspänningen sker i bekväm arbetshöjd,
vilket gör att jobbet går snabbt och enkelt.

Automatspännaren sitter skyddad i bankarna och har en
generös spännlängd. Tillsammans med LAXO-kroken blir
det en ren fröjd att lasta och lossa timmer. Eftersom du
slipper sträcka på dig förbättras också din arbetsmiljö –
och vad kan vara viktigare än det?

Fem fördelar med LAXO LX
Robust, smidigt och flexibelt modulsystem
Med LAXO LX har du ett modulsystem som gör att du
kan skräddarsy varje ekipage precis som du vill ha det.
Kombinera ihop LAXO LX50/60/90/100 och LAXO
Kranavställare som det passar dig och dina uppdrag.

Inbyggd automatspännare med snabbutlösare
Automatspännaren sitter i bekväm arbetshöjd och gör
arbetet till en barnlek. Den generösa spännlängden,
snabbutlösaren och LAXO-kroken gör lasting och
lossning enklare än någonsin.

Låg vikt utan kompromisser
Tack vare utrustningens låga egenvikt kan du lasta
mer timmer, utan att vi har prutat på varken funktion,
hållbarhet eller kvalitet. Med LAXO LX slipper du
oplanerade driftstopp i skogen.

Lossa, vänd eller byt ut stöttorna
De vändbara och styva stöttorna håller för de tuffaste
utmaningarna. Tack vare smarta infästningar kan du
lossa, vända eller byta ut stöttor som blivit skadade.
Du kan också anpassa vinkeln mellan stötta och banke.

Arbeta smartare med våra kranavställare
Om du ställer av din timmerkran vid vägkanten kan du
öka både nyttolasten och lönsamheten, samtidigt som du
räddar kranen från gropiga vägar. Några minuters arbete
kan alltså öka din last med flera ton.

”Spännaren är nästan omöjlig att knäcka”
När jag började arbeta i företaget, för ungefär 25 år
sedan, satt det redan timmerutrustning från LAXO på
bilarna. Idag har vi sju timmerbilar och arbetar i hela
Mellansverige, så det blir många mil skogsväg varje år.
Vi är väldigt nöjda med konceptet LAXO LX, framförallt
med automatspännaren som sitter skyddad i banken.
Det går nästan inte att ha sönder den – ens om du kör
timmerbilen rakt ner i diket. Du kan skada banken, men
spännaren är nästan omöjlig att knäcka.
LAXO LX består av välavvägda delar som man kan lita
på – och till rätt pengar. Det är ett lättviktigt modulsystem,
med en bra avvägning mellan vikt, hållbarhet och totalekonomi som passar oss perfekt.
Patrik Larsson, Ruddammens åkeri

LAXO tar egna vägar
Vi brukar säga att vi bygger bra saker för dig som arbetar med transporter på vägen
eller i skogen. Genom att hela tiden pressa gränsen för vad som är möjligt, lyssna på
våra kunders önskemål och tänka utanför boxen har vi positionerat oss som en av
världens främsta utvecklare av påbyggnader, timmerutrustning och lastsäkringar.
Många av de uppfinningar och lösningar vi har utvecklat genom åren har senare blivit
norm i branschen. Det vi ser hos flera andra fabrikat idag är innovationer som vi tog
fram för många år sedan. Vi behåller vår ledande position genom att rita in flexibilitet,
kvalitet och lönsamhet redan på konstruktionsstadiet.
Vi bygger och utvecklar
•
•
•
•
•
•
•

Snabblåssystem
Liftdumper
Timmerbankar
Lastsäkring
Betongroterare
Kranavställare
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