En sammanfattning
av fördelarna
LED-varselljus

Kundanpassad med företagslogotyp

Övergripande
säkerhet

Integrerad dragkrok som standard

Påkörningsskydd
Sidemarkering

Stödben (för koppling med A-ram)

Finns i en mängd olika färger (svart
som standard)

Reflekterande breddmarkeringar som
följer lagkraven

Vinkel- och breddjustering

Verktygslåda med

Modul med

Kan kopplas med

förvaringsutrymme för

stapelbara

antingen trepunktslyft

handverktyg o.s.v.

vikter

eller A-ram
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Säker i trafiken

Skräddarsydd säkerhet

Påkörningsskyddet kan kopplas till traktorn snabbt och enkelt, antingen med
trepunktsfrontlyften eller med en A-ram. Bredden på påkörningsskyddet kan
justeras mellan 220 och 295 cm. Du kan välja den version av påkörningsskyddet
som bäst motsvarar specifikationen för din traktor för en optimalt anpassad
enhet.

Multifunktionellt

1000

1600

220 upp till 295

220 upp till 295

220 upp till 295

200

985 (inkl. 850 kg
grundvikt)

1540 (inkl. 1400 kg
grundvikt)

Integrerad dragstång som standard

+
+

+
+

+
+

Reflekterande breddmarkeringar som följer
lagkraven

+

+

+

Se och bli sedd – det är det allra viktigaste i trafiken, särskilt för jordbruksfordon.

Kan kopplas till trepunktslyft

Sådana fordon är breda och tunga och färdas i allmänhet med en lägre

Kan kopplas till A-ram

+
+

+
-

+
-

Finns i en mängd olika färger (svart som
standard)

+

+

+

Kundanpassad med företagslogotyp

Sidemarkering

+
+
+

+
+

+
+

Verktygslåda med förvaringsutrymme för
handverktyg o.s.v.

+

-

-

Stödben
(för koppling med A-ram)

+

-

-

Typ av påkörningsskydd

Bredd (cm)
Vikt (kg)
Påbackningsskydd för breddmarkering

hastighet än resten av trafiken. Därför är synligheten av största betydelse.
Att begränsa effekterna av en olycka är mycket viktigt om en traktor skulle
bli inblandad i en kollision, oavsett orsaken. Så börja aldrig köra utan
påkörningsskydd. När allt kommer omkring är säkerheten i trafiken ett
gemensamt ansvar för alla förare.

• förbättrar synligheten
• minskar effekterna av en kollision
• ökar säkerheten på vägarna

Tillval

LED-varselljus

• visar ditt bidrag till trafiksäkerheten
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