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XETTO LØFTEBORDSVOGN

Xetto løftebordsvogn
Det unikke ved Xettos elektrohydrauliske løftebordsvogn 
er, at du kan tage løftebordsvognen med i varebilen! Du 
kan ene mand laste den, få den ind og ud af varebilen og 
transportere godset sikkert, helt uden at udsætte dig 
selv for unødig belastning og tunge løft. Vognens unikke 
design består af en bund ramme, en sakselift og en bor-
dplade med teleskop udtræk, der bl.a. gør det muligt at 
flytte vognen ind og ud af bilen. Se illustrationer i  
bunden af siden.

Med et mobilt løftebord kan én mand klare to mands 
job, og det er dermed en ressource- og tidsbesparende 
investering. Derudover er det bedre for arbejdsmiljøet, 
da du slipper for selv at foretage tunge løft, der kan 
forårsage arbejdsskader.

På én opladning kan Xettos mobile løftebord køre en 
hel dag, dvs. ca. 25 løft/sænk med max. belastning på 
250 kg eller klare 15 komplette arbejdsgange med fuld 
belastning, dvs 15 af- og pålæsninger af bil. 

Inkl. ekstern batterilader. Håndtags-bøjlen afmonteres 
let vha. 2 skruer. Der er også betjeningsknapper på 
håndtaget på selve vognen.

Specifikationer
Varenr.  0202280
LxBxH 1372 x 825 x 972 mm
Lasteflade LxB 1175 x 800 mm
Løftetid Ca. 20 sek.
Egenvægt 95 kg
Max belastning     250 kg
Batteri Li-Ion Akku, 14,4 V / 6 Ah
Oplader 230V

Placer vognen for enden af bilen, relativt tæt på. Vær 
opmærksom på anhængertræk!

Ved hjælp af betjeningsknapperne på håndtaget, køres 
vognen op i den rette højde.

Ved hjælp af et håndtag frigives pladen med teleskop-
udtræk, og selve vognen køres ind i bilen. Herefter køres 
sakseliften op og skubbes ind under vognen igen.

Betjeningsknapper op/ned



TILBEHØR TIL LØFTEBORDSVOGN

230V lader
OBS! Der medfølger én batterioplader med  
vognen, dette er kun hvis du ønsker en ekstra.
Med LED indikatorer.

Varenr. Lader Mål (mm)
0202286 16,4V / 2,4A 153 x 86 x 93

Ekstra batteri
Lithium-ion batteri 14,4 V / 6 Ah

Varenr. Mål (mm)
0202288 98 x 82 x 72

Lastnet med airline-fittings
Med airline-fittings, for montering  
direkte på Xetto vognens airline-skinner.  
Sikrer godset mod at falde af vognen  
under transport. 
Mesh breaking strength: 2.000 N

Varenr. Mål (mm) Maskestr. 
0202283 1000 x 1400 45 mm

Støttefod
Forhindre Xetto løftebordsvognen i  
at tippe, og gør det muligt at arbejde  
og laste vognen i en højde på op til  
1,07 meter. Let at montere.

Varenr. Mål (mm) Vægt 
0202290 95 x 820 x 60 2,7 kg

Aluminiums rampe
Til af- og pålæsning af gods med hjul  
eller til anvendelse sammen med  
sækkevogn. Med airline-fittings til  
montering på Xetto vognens airline- 
skinner. Udstyret med bærehåndtag.

Varenr. Mål (mm)  
0202289 1189 x 841 x 122

Surringsrem med airline-fittings
Til sikring af godset på vognen. Med  
airline-fittings i begge ender, for  
montering direkte på Xetto vognens  
airline-skinner. Med automatisk oprulning.

Varenr. Længde Bredde
0202281 3 m 50 mm

12V lader til bil
Oplad batteriet mens du kører.  
Med LED indikatorer.

Varenr. Lader Mål (mm)
0202287 16,4V / 1,6A 153 x 86 x 93

Kantbeskyttere til gods
Anvendes sammen med Airline surrings- 
remme. Forhindrer beskadigelse af kanterne  
af de transporterede varer og reducerer  
belastningen på surringsremmen ved  
ensartet fordeling af trækkræfterne.

Varenr. Materiale Stropbredde
0202285 Polypropylen 50 mm

Presenning med airline-fittings
Med airline-fittings, for montering  
direkte på Xetto vognens airline-skinner.  
Presenningen er vandtæt og rivefast, og  
så kan den vaskes. Nylon-forstærkede  
kanter med dobbelt kant. Hvid.
Varenr. Mål (mm) Tykkelse 
0202284 1000 x 1400 180 g/m2

Surringsrem med airline-fitting og krog
Til sikring af løftebordsvognen i varebil. Med airline- 
fitting i den ene ende og karabinkrog i den anden  
end. Airline-fittings er for montering direkte på  
vognens airline-skinner, og karabinkrogen til  
fastmontering i varebilens gulv.
Udstyret med automatisk oprulning.

Varenr. Længde Bredde
0202282 3 m 50 mm

Tilpas din Xetto løftebordsvogn efter dine behov. Masser af ekstraudstyr til at sikre lang driftstid og udstyr til at sikre at godset er 
fastspændt på løftebordsvognen.
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Producent: 
Xetto GmbH
Rothusstrasse 23
6331 Hünenberg

T: +41 41 747 40 60
F: +41 41 747 40 61
Email: info@xetto.ch

Prøv en Xetto® nu og bliv overbevist!
Kontakt os og få en snak omkring hvordan Xetto® løftebordsvognen 
kan hjælpe dig i en travl hverdag.

 

Prøv nu!

Prøv en Xetto® 

www.ks-gruppen.dk 98 15 15 11

Dansk forhandler:

Troensevej 20, 9220 Aalborg Ø

ks@ks-gruppen.dk
www.ks-gruppen.dk

RING 98 15 15 11


	Xetto 65-65.pdf
	Xetto DK.pdf
	Xetto DK s2.pdf

