
Danmarks største producent af landbrugsvogne

CTS 24 NewLine 
containervogn med fransk bagsmæk, konisk kasse og mulighed for græssider

Lasteevne (kg) 21.000 på vej – 24.000 off road
Ladstørrelse (l×b×h) m 7,75 × 2,25 × 1,7
Rumindhold (m³) Ca. 30
Aksler/drejbar/bremser 3/2/3 (medstyrende)
Hydraulisk bagsmæk Standard
Totalhøjde standard (m) 3,17
Hjulmontering standard 620/50 R 22,5
Hydraulisk støttefod Standard
Rumindhold m. græssider m³ Ca. 44
Ekstraudstyr som græssider 80 
cm inklusive netforsmæk; Rulle-
presenning; Ekstra hjulmontering 
muligt 26,5”hjul

Spørg maskinhandler om prisen
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CTS 24 Ton NewLine

Standard udstyr
1. Trækstang affjedret
2. Affjedret tribbel aksel
3. Hyd, medstyrende forrest & 
    bagerst aksel
4. Justerbar trækhøjde
5. Dækstørrelse 620/50 R 22,5
6. LED lys
7. Hydraulisk bremser
8. Pladetykkelse ladbund 
    4 mm

9. Rude i forsmæk
10. Gødningstud i bagsmæk
11. Mekanisk lås på bagsmæk
12. Stige udv/indv
13. Mål på kasse indv.  
      7750 × 2250 × 1700 mm
14. Total højde m/std. dæk 
       uden græssider 3170 mm

Ekstra udstyr
1. Alternative dæk
2. Platform
3. Græssidesæt
4. Specialfarve mod merpris, 
    ekstra leveringstid
5. Total højde m/std. dæk med 
    græssider 3970 mm
6. Net forsmæk græssidesæt
7. Højde på græssider 800 mm

Vognen er forsynet med hydraulisk fransk
bagsmække, der kan vippe 90 cm op over
kassen, så bagenden er helt fri.

Vognen til effektive transportopgaver.

Affjedret trækstang.

Bagsmækken styres af 2 stk. dobbeltvirkende 
cylindre, der er koblet på 2 stk. mekaniske 
kroge, samt 2 stk. styr nederst på bagsmæk. 
Bagsmæk er låst mekanisk og hydraulisk.

Lovpligtigt lysanlæg & kofanger er monte-
ret. Diodelygter. Gødningstud er monteret 
i bagsmækken. Klargjort til indregistrering 
i henhold til TEMPO 40.

1. og 3. aksel er medstyrende, hydraulisk 
låsbar. Store bremser som kan opfylde 
fremtidens bremse krav.

Alternative dæk løsninger.

Vognen er forsynet med affjedret tridem 
aksel, med bremser på alle 3 aksler, den 
forreste og bagerste aksel er drejbar, hvilket 
mindsker slid på dækkene.

Containerkassen er en profilbukket kasse,
som er bukket i fuld længde. 45 graders 
overgang mellem bund og sider. Konisk 
lad, 10 cm bredere i bag, hvilket sikrer let 
aflæsning. Kassen er udført af formpresset 
pladechassis i 4 mm plade som er svejst 
sammen.
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