
600kg 

lasteevne!

Det eneste 

produkt af denne 

type på markedet

         -liften
– markedets stærkeste 

og mest fleksible



600 kg unik kassevognslift 
med foldeliftplade som gør 
det muligt at åbne døren 
uden at sænke liften.

Inklusiv trådløs fjernbetjening, container- 
stop og markeringslys i liftplade.
 
Standard pladestørrelse 181 x 138 cm. 
(Kan også leveres med pladestørrelse 181 x 133 cm).

•	 Foldebar	plade	muliggør	adgang	til	varerum	med	
liften	oppe.	Leveres	også	med	hel	plade.	

•	 Kan	leveres	med	plade	på	helt	op	til	200cm	længde 
	–	meget	velegnet	til	bla.	sengetransport.

•	 600kg	løftekapacitet

•	 Leveres	med	trådløs	fjernbetjening	som	standard 
	-	ingen	monterering	af	betjening	i	siden	på	bilen.

•	 Leveres	som	standard	med	containerstop	på	pladen	

•	 Passer	til	næsten	alle	varevogne

•	 Meget	servicevenlig

hurtigere og mere 

fleksibelt bliver det ikke!



kassevognslift



Dansk Bilinventar A/S - Industribuen 9 - 5592 Ejby 
Tlf.· 6343 0098 - Fax: 6343 0198 - E-mail· info@danlad.dk

DanlaD tilbyder alle typer af ombygning, indretning og opbygning af varebiler og lastbiler.
Markedets bredeste produktprogram gør at vi kan levere løsninger i høj kvalitet og med høj 
grad af fleksibilitet til den professionelle bruger!

professionelle 
specialløsninger
–	vi	løser	også	dit	behov

w
w

w
.k

e-
ar

t.
d

k

M A r k E D E T S  B r E D E S T E  p r o D u k T p r o g r A M

– se mere på www.danlad.dk

Forhandler:

Gennem flere år har vi benyttet Dan-

laD som altid har formået at levere 

kvalitetsopbygninger. Der er altid en 

god dialog og fornemmelse for slut-

kundens ønsker. Samtidig har Dan-

laD løbende formået at forny deres 

sorti ment og produkter så de hele 

tiden er tidsvarende og konkurrence-

dygtige - ydermere har deres professi-

onelle håndtering af forespørgsler ofte 

givet postivt resultat i form af ordrer”.

Jacob M. Sørensen, 
Chefkonsulent - Varebiler

”Jeg er meget tilfreds med samarbej-

det med DanlaD, der bliver altid ydet 

en helt fantastisk service over for både 

os som leverandør og til slutbrugeren. 

Hele vejen igennem produktionsfasen, 

bliver jeg løbende informeret om pro-

blemstillinger hvis de opstår og når der 

er lovet et afleveringstidspunkt over-

holdes det altid.”

”I vores mangeårige samarbejde med 

DanlaD har vi altid været yderst til-

fredse med både kvaliteten, serviceni-

veauet og fleksibiliteten. DanlaD har 

udvist evne til at håndtere simple såvel 

som mere avancerede opbygninger til 

tiden og i rette udførelse.”

Daimler Biler aS

V o r e  k u n D e r  u D ta l e r :

Klaus Damgaard Mogensen, 

Salgskonsulent lastbiler


