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Henschel 3-vejstiplad

• Maksimal lastkapacitet: 2450 kg

• Ladlængde op til 4300 mm (Indv. mål)

• Ladbredde op til 2230 mm (Indv. mål)

• Ladsider: 25 mm elokserede alu-profiler

• Ladsidehøjde: 400 mm

• 2,5 mm stålladbund

• Finish: Galvanisk beskyttelse af stålrammerne og derpå 2 x 60 µ pulverlakering

• Hulrum korrosionsbeskyttet ved voksbehandling

• Standardfarve: Novagrau MB7350

Tiplad
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Forreste Armaton stolpe

Nedfældelige sidesmække

Bagerste Armaton stolpe, aftagelig

Nedfældelig eller tophængt bagsmæk

Tiplad
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Tiplad

Nedfældelige surringsøjer

Maks. trækkapacitet: 800 kg

Testet iht. DIN EN 12640

4 x kugletiplåse med stikbolte

Forsmækstøtter
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Tiplad

Hydraulisk tipsystem, monteret og 

afprøvet på fabrikken

El-hydraulisk pumpeunit, maks. 

2000 W, 12- eller 24 V

Strømforsyningskablerne er 

formonterede i pumpeenheden

Hydraulisk, hårdforchromet

teleskopcylinder, 5- eller 6 trin

Tipvinkler:

• Sidetip: Ca. 45°

• Bagtip: Ca. 45-55°

Hjælperammen er tilpasset 

chassisbredden

Monteringskonsoller er fastsvejset 

ved hver chassisbeslag

Monteringsbolte medfølger ikke

Betjeningspanel med spiralkabel og 

holder er med i leveringsomfanget
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Tiplad

Efter lakering, påføres ekstra 

korrosionsbeskyttelse ved samlinger og i 

hulrum

Ophæng til hjulskærme er indeholdt i 

leveringsomfanget
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Lastebøjle/kabinebeskyttelse

Lastebøjle ved bagsmæk

Ca. 700 mm over ladbund

Stikkes ned i bagstolperne

Tiplad
Optioner

Delt- og aftagelig 

lastebøjle/kabinebeskyttelse

Afviser til anhængerkobling
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700 mm ladsideforhøjelse i perforeret 

stålplade

Stål-forsmækken er fastgjort til 

indstiksstolperne

Ladsiderne kan pendle og er ophængt i 

forreste og bagerste indstiksstolper

400 mm ladsideforhøjelse i aluminium 

(Alu-system Armaton)

Alu-forsmækken er fastgjort til 

indstiksstolperne

Ladsideforhøjelserne kan pendle og er 

ophængt i forreste og bagerste 

indstiksstolper

Tiplad
Optioner

Presenningsstativ, ekskl. presenning

2 indstiks-bøjler til montering af 5 stk. 

tagrør i galvaniseret stål

Forberedt til montering af brædder

Integreret kabinebeskyttelse

Leveres pulverlakeret i Novagrau.
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Tipramme og underramme kan lakeres i 

køretøjets farve eller valgfrie RAL-farver

Alu-ladsiderne kan påføres 1-lags lakering 

(ikke metallak)

Tiplad
Optioner
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Tiplad
Optioner

Forlænget underramme kan leveres forstærket til 

kranmontering og med kranmonteringsbeslag

Underrammen kan leveres forlænget til 

bagkant kabine

Underramme med 

forstærkning

Underramme med 

forstærkning og 

monteringsbeslag
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Tiplad
Optioner

Plastskærme til et bredt udvalg af 

hjulmonteringer:

• single

• supersingle

• tvilling-montering



Tiplad
Optioner
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Værktøjsskabe til montering mellem kabine og lad

Opbygget af sammenklipsede, elokserede aluprofiler i 25 mm 

tykkelse og integrerede kantprofiler

Værktøjsskabe med jalousilåger

Værktøjsskabe med sidehængslede 

låger

Standard dimensioner

Længdemål: 660, 760 og 860 mm

Højdemål: 1360, 1460 og 1560 mm

Breddemål tilpasses ladbredde
750 mm udtræksbund

Maks. belastning: 140 kg 

Hyldebunde

Skillerum


