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Maskinflak
16 ton LVMS, 
24 ton LVMX 
med 2 uppfällbara ramper alt. fast kil
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Teknisk Specifikation
Modell:  LVMS 
Längd: 6500 mm 
Klass: Maskinflak med uppfällbara 
påkörningsramper alt. fast kil

Användningsområde: Transport av maskiner 
upp till 16 ton jämtfördelad last.

Vikt i standardutförande 2400 kg 

Invändiga mått: 
Längd 6500 mm 
Bredd 2550 mm 

Höjd exkl. rullar 180 mm 
(Bygghöjd rullar 75 mm) 
Fronthöjd 1 270 mm

Plåtkvalité  S 235

Ram enligt SS 3021. Balk av UNP 180, helförstärkt i 
livet. Kantlina av UNP 120. Bottenprofiler nedsänkta 
samt trä 2” samt durkplåt mellan rambalkarna.
2 st surrningspunkter på framstam samt 9 st per sida 
vid kantlina samt 5 st klassade ringar nedfällda i kantli-
nan. Stakhål totalt 30 st ( 9 st per sida samt 4 st per ut-
sida LV-ram) inkl ca 20 stakar. Stakhylsor vid framstam 
för stakar som ej används. Extra förstärkning undersida 
av yttre kantlina (25 mm x 25 mm). Hål upptaget i 
framstam för möjlighet till vinschning. 2 st fällbara/
ställbara ramper i sidled i stål. Låsbart skåp med stång 
inuti för upphängning av lastsäkringsutrustning samt 
öppen låda på framstam. 

Teknisk Specifikation
Modell: LVMX 
Längd: 6500 mm 
Klass: Maskinflak med uppfällbara 
påkörningsramper alt. fast kil

Användningsområde: Transport av maskiner 
upp till 24 ton jämtfördelad last

Vikt i standardutförande 2820 kg 

Invändiga mått: 
Längd 6500 mm 
Bredd 2550 mm 

Höjd exkl. rullar 220 mm 
(Bygghöjd rullar 75 mm)
Fronthöjd 1 270 mm

Plåt kvalité S 235 

Ram enligt SMS 3021. Balk av UNP 220 , 100 % för-
stärkt i livet. 2 st surrningspunkter på framstam samt 
9 st per sida vid kantlina. Stakhål totalt 30 st ( 9 st per 
sida samt 4 st per utsida LV-ram och 4 st i mitten) inkl 
20 stakar. Stakhylsor vid framstam för stakar som ej 
används. Extra förstärkning undersida av yttre kantlina 
(25 mm x 25 mm). Hål upptaget i framstam för möjlig-
het till vinschning. 2 st fällbara/ställbara ramper i sidled 
i stål. Låsbart skåp samt öppen låda på framstam. Kant-
lina av UNP 120 100 % förstärkt i livet.Trä 2” mellan 
rambalkarna. 
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Ytbehandling: Blästring, grundmålning min 60 my zinkfosfatfärg samt täckmålning min 60 my alkydfärg.


