D
SERIEN

L ÄT TA KO M B I N AT I O N S BAN KAR S O M UT NYT TJAR
M AT E R I A L E N S BÄSTA E G E N S KAP E R

NYHETER
Lastförankring är ett begrepp. Vi uppfann det.

Vi utnyttjar de bästa kvaliteterna hos både
stål och aluminium i de starka och lätta
kombinationsbankarna. Att ta vara på nya
förutsättningar ligger i generna hos ExTe.
Och nu har vi gjort det igen.

DEN NYA
D-SERIEN MED ALLA
FÖRDELAR
Lätta kombinationsbankar
Höghållfast stål och aluminium tillsammans med
smarta konstruktionslösningar gör att den nya
D-serien behåller låg vikt.

Lastar mer virke
D-bankarnas låga vikt i förhållande till lastförmåga
gör det möjligt att lasta mer virke i varje lass. Det
är bra för åkarnas lönsamhet.

Enkelt att montera tillbehör
Stommarna förberedda för att enkelt montera
tillbehör, som gör chaufförens arbete säkrare
och mindre slitsamt På vår hemsida hittar du
vårt kompletta tillbehörsprogram.

Tre basversioner av aluminiumstakar
En nyhet är Conical som är fasad både
på insida och utsida. Dessutom passar
Teleskopstakar och Eurostakar. Stakarna
kan anpassas till och finns i olika lasthöjder.

35 cm mellan pilarna
Pilar på stakarna ger måttindikering för att
undvika övergrovt virke och underlätta plan
lastning.

D-bankar finns för alla transportbehov
D-serien är anpassad för att klara lastbredder
och lasthöjder på olika marknader.

Ingen borrning behövs
Det krävs ingen borrning av överbyglarna för att
montera bankestommen på bilens eller släpets ram.

Tandningen den stora nyheten
Med tandad bankestomme blir monteringen
enklare och går snabbare.

Kuggar i fästena
Risken för glidning i sidled elimineras
även vid hårda påfrestningar.
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INTRESSERAD AV D-SERIEN?
Vill du veta mer om D-Serien är du välkommen att prata med någon av våra säljare.
Kontakta din säljare via telefon 0651-175 00 eller mail sales@exte.se

MER INFORMATION:

På vår hemsida www.exte.se finns mer teknisk information och monteringsanvisningar
för våra timmerbankar och spännare. Ladda ner från hemsidan eller beställ på
telefon 0651-175 00 eller mail sales@exte.se

facebook.com/exte.sweden

@exte_sweden

youtube.com/user/ExTeSwe

linkedin.com/company/exte

Lastförankring är ett begrepp. Vi uppfann det.

