
LED-dagkørelys

Kan personligt tilpasses med 

virksomhedslogo

Integreret trækkrog som standard

Sidemarkeringspinde

Sofistikerede støtteben (til kobling 

ved hjælp af en A-ramme)

Fås i en lang række farver (sort er 

standard)

Reflekterende breddemarkører, der 

overholder lovgivningen

Vinkel- og breddejustering

Overordnet 
sikkerhed

Front ”kofanger”

www.zuidberg.com

En oversigt over fordelene

Multiboks til 

opbevaring af 

håndværktøj o.s.v.

Kan tilkobles 

enten ved hjælp af 

trepunktsophænget 

eller A-rammen

Modul med 

stakbare 

vægte

Din Zuidberg partner:

Brdr. Holst Sørensen A/S
Obbekærvej 105-107 
6760 Ribe, Danmark
Tlf.: +45 7688 4400
lhs@bhsribe.dk

www.bhsribe.dk
www.zuidberg.com

ZUIDBER-8071A_OVERRIDE-PROTECTION_DK.indd   1-2 29-4-2019   11:27:51



Type af Front kofanger Multifunktionel 1000 1600

Bredde (cm) 220 op til 295 220 op til 295 220 op til 295

Vægt (kg) 200
985 (inkl. 850 kg 

basisvægt)
1540 (inkl. 1400 kg 

basisvægt)

Beskyttelse af breddejustering ved bak + + +
Integreret træk som standard + + +
Reflekterende breddemarkører, der overholder 
lovgivningen + + +

Tilkobling med trepunktsophæng + + +
Tilkobling med A-ramme + - -
Ekstraudstyr

Fås i en lang række farver (sort er standard) + + +
Personligt tilpasset med virksomhedslogo + - -
LED-dagkørelys + + +
Sidemarkeringspinde + + +
Multiboks til opbevaring af håndværktøj o.s.v. + - -
Sofistikerede parkeringsstøtteben
til tilkobling ved hjælp af en A-ramme + - -

Modul med stakbare vægte (50 kg pr. stk.) + - -

Sikkerhed ved vejkørsel Tilpasset sikkerhed

Se og bliv set - det er altafgørende i trafikken, især når det gælder 

landbrugsmaskiner. Den slags køretøjer og brede og tunge og kører generelt 

langsommere end den øvrige trafik. Det er derfor utrolig vigtigt at være synlig.

Det er også vigtig af begrænse omfanget af en ulykke, hvis en traktor skulle 

blive involveret i et sammenstød af en eller anden grund. Så start aldrig uden 

front kofanger. 

For når det kommer til stykket, er sikkerhed på vejene et fælles ansvar.

• forbedrer synlighed

• reducerer effekten af en kollision

• øger sikkerheden på offentlig vej

• viser, at du bidrager til trafiksikkerheden

Front kofanger-enheden kan hurtigt og nemt monteres på traktoren enten ved 

hjælp af trepunktsophænget eller en A-ramme. Bredden af front kofanger-

enheden kan justeres mellem 220 og 295 cm. Du kan vælge den version af 

Front kofanger, som passer bedst til specifikationen for din traktor, for at sikre 

en optimalt justeret enhed.
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