Liftdumper
Rangera snabbare och enklare

• Proportionalstyrning
• Radiostyrning som standard
• Extra lång räckvidd i armsystemet
• Lasta upp till 18 ton
• Hydrauliskt utskjut för två containrar
• Extra höghållfast 5 mm stål

Lyft mjukt och fint
varje gång
Fatta fjärrkontrollen och styr din lift steglöst och smidigt. Med LAXO Liftdumper lastar och
lossar du dina containrar snabb och enkelt – precis där du vill ha dem.
Det borde vara en mänsklig rättighet att köra liftdumper
på fjärrkontroll och ställa ner sin container (nästan) helt
ljudlöst. Vår senaste liftdumper är lättare och snabbare
än någonsin, utan att tappa i varken kraft och effektivitet,
och vi har satsat hårt på säkerheten.

Proportionalstyrning i både lyft- och vikarmar ger dig
full kontroll även när du kör tung last. Radiostyrning är
standard och armsystemet har riktigt lång räckvidd.
Du kan smygköra och använda flera funktioner
samtidigt.

Fem fördelar
Full kontroll med fjärrkontroll
Radiostyrning ingår alltid och med proportionalstyrning
blir körningen både mjuk och skön. När du samkör
flera funktioner i armsystemet får du full kontroll över
containerlyftet.

Maxad hållbarhet
Lyft- och vikarmarna är skurna ur ett stycke fem
millimeter höghållfast stål, helt utan svetsfogar och
skarver. Det ger maximal hållbarhet och styrka
– samtidigt som räckvidden är extra lång.

Smart hydraulik x 2
Det hydrauliska utskjutet ger plats för två containrar
på flaket, så du kan effektivisera arbetet och minska
körsträckorna. Med vår hydrauliska surrning kör du
både lagligt och säkert.

Snurra runt, runt, runt
Rotera containern direkt vid lyftet, så att öppningen
hamnar åt rätt håll direkt. Du sparar extra lyft och en
hel del frustration. LAXO Containerrotator kan monteras
på både nya och befintliga liftdumpers.

Spara pengar och miljö
Med snabbkörningsfunktionen LAXO EcoSpeed kan du
effektivisera rangeringen och spara tid. Det ger dig bättre
ekonomi och lägre buller – samtidigt som du minskar
bränsleförbrukningen.

”Containerbilarna blev precis som jag vill ha dem”
Båda mina containerbilar känns väldigt
stabila och driftsäkra. Vi kör mest byggavfall
i södra Skåne, men även lite miljöfarligt avfall
och batterier. Jag tog hela snacket med LAXO
vid beställningen och bilarna blev byggda
precis som jag vill ha dem.
Det är bra service hos LAXO och jag har aldrig
haft några större problem. Om jag beställer en
reservdel så skickar de grejerna omgående,
så att jag har dem efter en dag eller två.
Det är alltid lätt att få kontakt med LAXO
och man blir direkt slussad till rätt person.

Per Winberg
Bingstorps Åkeri AB

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.
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