Zuidbergs löfte

Komplettera
din traktor på
alla fronter

Upplev
fördelarna i
praktiken
Den främre trepunktslyften och kraftuttaget är
helt klart en fantastisk tilläggsfunktion på traktorn

Innovativa frontlyftsystem

för växtodlare, mjölkbönder, fruktodlare och
jordbruksentreprenader – alla fördelar med den har
gjort den till ett ”måste” i den dagliga jordbruksdriften.

Zuidberg är ett familjeägt företag som har haft

Samtidigt kan arbetsuppgifter anpassas mer effektivt

en ledande roll globalt inom frontlyftsystem

till varandra tack vare den möjliga kombinationen av
tillval.

och frontmonterade kraftuttag sedan 1982.
Konstruktion, tillverkning, försäljning och

Marknadsledande inom hållbara lösningar
Zuidberg tror på hållbara lösningar och den egna
konstruktionen och produktionen har gett företaget
en position som global marknadsledare. Omfattande

De tre stora fördelarna med Zuidbergs

service – vi hanterar allt internt och på plats

forskning inom kombinationen av drivlina, konstruktion

frontlyftsystem är:

under ett tak. Vi drar mesta möjliga nytta av

och integration med traktorer och maskiner lett fram till

vår kompetens och erfarenhet i vårt arbete för

tillförlitliga system.

att bevara Zuidbergs ledande position på den

Konsekvent kvalitet

1.	
Besparingar genom att kombinera arbetsuppgifter
i ett enda arbetspass

globala marknaden. Zuidbergs frontlyftsystem

• sänkta arbetskostnader

finns tillgängligt för de flesta traktortyper och

• lägre drivmedelskostnader

skiljer sig från konkurrenterna tack vare att det

• minskad markpåverkan

är kompakt, multifunktionellt och flexibelt.

Zuidbergs avancerade och energieffektiva
produktionsanläggningar är bland de mest
specialiserade inom jordbrukssektorn. Den
helautomatiserade tillverkningsprocessen garanterar
en konsekvent kvalitet hos vår slutprodukt. Zuidberg
är ledande på fältet tack vare sin innovationskraft

2. Bekvämlighet för användaren

och specialisering inom de senaste datorstyrda
produktionsmetoderna.

• enkel manövrering av frontlyftsystemet
• den mest innovativa tekniken
• maximal synlighet för maskinen

3. Pålitlig support
• dedikerat Zuidberg-serviceteam och partner
• garantierbjudanden för produkter, delar och
arbete

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
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En frontlyft
från Zuidberg är inte
vilken frontlyft som helst

Standarden
för alla traktorer

Lyfter upp till 90 cm för optimal maskindrift

Tillval och tillbehör

För mer än 30 år sedan var Zuidberg pionjären inom
utvecklingen av frontlyftsystem. Möjligheten att

Dubbla arbetslägen för optimal
maskinanvändning

kombinera arbetsmoment är den främsta fördelen
med frontlyftsystem. Zuidberg har fortsatt att ta fram
innovativa lösningar och har utvecklat avancerade och
multifunktionella tillämpningar som har gjort företaget till en

Konstruktion anpassad till traktorns form
för maximal integration

global trendsättare.

Vikter

Viktram

Samlad teknik

Ackumulator

Reglage för
sänkningshastighet

Främre hydraulik

Snabbfäste

Dragkrok

Frontmonterat
styrsystem

Tryckutjämnings-

Elektronisk styrning
av frontlyft, EFC

EFC Mobile

Kedjekroksats

Positionsbegränsarsats

I dag är frontlyftsystemet en standardfunktion på
traktorer. Zuidberg levererar fler än 1 000 olika typer av

Snabbt och enkelt underhåll med minimala
tidsförluster

frontlyftsystem. Zuidbergs frontlyftsystem är unikt tack
vare dess kombination av estetisk design och gedigen
konstruktion som gör frontlyften till en fullständigt
integrerad enhet oavsett traktor och ger gott om

Finns med olika (eco) kraftuttagsystem som
passar varierade arbetsuppgifter

möjligheter. Zuidbergs frontlyftar sticker ut tack vare att de

Främre kraftuttagsaxel med
justerbar inkoppling

är kompakta, multifunktionella och flexibla.

Det kompakta transportläget underlättar
kombination med olika frontlastare

Zuidbergs frontmonterade kraftuttagsaxel har en våt
lamellkoppling med proportionellt justerbar inkoppling,
vilket säkerställer smidig inkoppling av maskinen.
Främsta fördel: längre livslängd för både maskin och
kraftuttag.

Flera möjliga varvtal, med vänster eller höger
rotationsriktning. Bränsleeffektiva eco-versioner finns också
tillgängliga liksom versioner som kan kombineras med
fabriksmonterad frontlyft.

Maximal markfrigång för effektiv
användning av redskap

Centralt placerad dragkrok för optimal
användning
ECON-systemet har en kraftuttagsaxel som kan roteras 60
grader för en så enkel koppling som möjligt.

system

• Elektronisk styrning av frontlyft,

Tack vare den tillvalbara oljekylaren har Zuidbergs
frontmonterade kraftuttag en tillförlitlig lösning för högre
effektklasser, även i varma och extrema förhållanden.
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• Ställ in och kontrollera alla värden

• Easy Float är det automatiska,

EFC (Electronic Frontlift Control), är

för frontlyften på en surfplatta

mekaniskt justerbara

en praktisk elektronisk styrmodul

eller smarttelefon med appen EFC

tryckutjämningssystemet för

för frontlyft och frontmonterade

Mobile, ett säkert och praktiskt

frontlyften som säkerställer att

kraftuttag som låter dig justera

alternativ. Inställningarna kan sparas

redskap kan justeras efter ojämn

och övervaka alla inställningar för

per redskap och är fullt integrerade i

terräng för en smidigare körning och

frontlyften från traktorhytten.

vändtegshantering.

minskat slitage.
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