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Nya D-serien är en lönsam och mycket kostnadseffektiv lösning för 
timmeråkarna. I smarta konstruktioner utnyttjar vi de bästa kvaliteterna 
hos både stål och aluminium. 

Tack vare vårt unikt breda sortiment kan vi oavsett situation alltid 
erbjuda åkare alternativa lösningar, som tillgodoser kraven på lätta och 
starka konstruktioner till ett tilltalande pris.

Viktskillnader mellan A- och D-bankar:
Har man historiskt sett kört med vår A-serie, kan man med fördel titta 
på vår D-serie som alternativ. D-bankarna är sammantaget en mycket 
kostnadseffektiv lösning för timmeråkaren.

Med ExTe får åkaren mer än bara bankar
När tiderna är tuffa och marginalerna små är närhet till service ännu 
viktigare. Vi har en väl utbyggd Teknisk Service och support dels 
genom egna resurser, dels genom samarbete med våra servicepartners, 
som finns över hela landet och ständigt utvecklas. 

Utrymmet för fel och driftsstopp minskar. I det sammanhanget ökar 
betydelsen av vår unika Trygghetsgaranti, som gäller för alla nya 
produkter under fyra år.

Banke A7 LH 3,0 vikt 102 kg Banke D7 LH 3,0 vikt 107 kg

Banke A10 LH 3,0 vikt 128 kg Banke D10 LH 3,0 vikt 139 kg

Fäste friktion A vikt 9 kg Fäste friktion D vikt 16 kg



DEN NYA 
D-SERIEN MED ALLA 

FÖRDELAR
Lätta kombinationsbankar
D-serien finns i fyra prestandasteg (5, 7, 10 & 12 ton). 
Faktum är att viktskillnaden mellan våra D-bankar och 
helaluminium-bankar är mindre än vad många tror. 
I relation till investeringskostnaden kan viktskillnaden 
vara av underordnad betydelse.

Tre basversioner av aluminiumstakar
Den nya Conicalstaken är fasad både på in- och 
utsida och passar både D- och A-serien. Som 
tillbehör kan pilar med 35 cm mellanrum appliceras 
på stakarna. Det gör det enklare att undvika 
övergrovt virke och underlätta plan lastning. Även 
Teleskop- och Eurostakar i olika lasthöjder finns.

Enkel och snabb montering
Monteringen av stommarna går smidigt och 
enkelt med det nya fästet. Ingen borrning krävs.
Stommarna är förberedda för enkel montering av 
tillbehör, som gör chaufförernas arbete säkrare 
och mindre slitsamt.

Lastar mer virke
D-bankarna har lägre stomlådor och bredare 
innermått an jämförbara helaluminium-bankar. 
Den låga vikten i förhållande till lastförmågan 
gör det möjligt att lasta mer virke i varje lass. 
Det betyder bättre lönsamhet för åkaren. 

Optimera lönsamheten med D-bankar
Att välja D-bankar kan vara timmeråkarens 
första viktiga steg för att optimera sin 
lönsamhet. Nästa steg är att med hjälp 
av vår Optimeringsguide och utifrån 
åkarens transportförutsättningar kombinera 
bankar med varierande prestandasteg för 
att möjliggöra mer virke i varje lass. 
D-serien ger samma möjligheter till 
optimering av bankarna som A-serien och 
kan påverka åkarens lönsamhet rejält.

Välj din egen färg och kontakta oss
Stommarna kan lackas i valfri färg (RAL) 
som passar dig och åkeriet. 



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
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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

Lastförankring är ett begrepp. Vi uppfann det.

facebook.com/exte.sweden

@exte_sweden

youtube.com/user/ExTeSwe

linkedin.com/company/exte


