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För dig med krav

ÅRET RUNT

VÄLKOMMEN!
LAPAB Maskin AB har sedan början av 1980-talet
varit verksam i grönytebranschen.
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För dig med krav

ÅRET RUNT

Vi är ett familjeföretag med flera verksamhetsområden.
• Generalagent för redskapsbäraren Ventrac AWD 		
och Wright grönytemaskiner.
• Återförsäljare för gårdsprodukter, skogsmaskiner, 		
samt fyrhjulingar.
Att verka i ett familjeföretag ger oss många fördelar.
Vi är ett väl sammansvetsat gäng på samma våglängd,
som hela tiden arbetar med att utveckla LAPAB och
dess produkter för en framtida marknad. All personal
på LAPAB är kunnig inom vårt arbetsområde och
finns här för att bistå dig när du behöver vår kunskap.
Vår affärsidé:
Vår målsättning är att i god serviceanda förse våra
kunder med kvalitativa och ändamålsenliga produkter.
Våra affärsuppgörelser ska vara lönsamma för båda
parter och bygga på långvariga affärsrelationer.

Ventrac 3400Y
med klipparen LM600
Varmt välkommen till oss på LAPAB!
Anna & Anders Pettersson med personal

Modell

3400Y
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JOBBET
DU MÅSTE GÖRA
BLIR JOBBET DU
ÄLSKAR ATT GÖRA!
När behovet är styrka och mångsidighet, men önskemålet
är smidig och lättkörd, då är Ventrac 3400Y maskinen för dig!
Den är utrustad med ett innovativt ledat chassi, vilket gör
Ventrac 3400Y till en av marknadens bästa när det gäller
mångsidighet, stabilitet och säkerhet.
Ventrac 3400Y gör det lätt för dig att förvandla jobbet
du måste göra till jobbet du älskar att göra!

10 Användarvänlig

12 Redskap

22 hk, 3-cylindrig vätskekyld Kubota dieselmotor
Denna motor ger dig maximal dieselprestanda
– en stark motor i många år.

14 Fakta

För dig med krav året runt
Ventracs mångsidighet ger dig möjligheten att förenkla din
vardag året om!
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Gräsunderhåll
Gör din gräsmatta till den
snyggaste med Ventracs
gräsredskap. Allt från sly
till ovälkommet ogräs tas
enkelt och snabbt bort.
Välj mellan slyklippare eller
klippare. Underhåll din fina
gräsmatta med hjälp av
vertikalskäraren eller luftaren.

Markberedning
Ventracs markberedningsredskap underlättar din vardag.
Välj mellan våra robusta
skopmodeller, planeringsharv eller ogräsborste. Med
Ventracs markberedningsredskap får du jobbet gjort
snabbare och med högre
produktivitet.

Snöröjning
Ventracs professionella
redskap arbetar gärna med dig
året runt! Med den otroliga
snöslungan flyttar du enkelt
snömassorna till en bättre
plats. Eller koppla på borsten
och sopa rent nysnön som föll
under natten. Med vikplogen
snöröjer du snabbt och enkelt
både de större ytorna och
de lite trängre utrymmena.
Ventrac har det som krävs
för att få jobbet gjort!

För dig som
vill lite mer
Lägg till ytterligare en
dimension till produktiviteten
med dessa specifika redskap
såsom; kantskärare, stubbfräs,
gräsmatteskärare och lövblås.
Låt fantasin flöda och skapa
en finare omvärld!
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Snygg randning av gräsmattan
Ventracs klippare är det främsta valet för kommersiell grönyteskötsel.
Din gräsmatta får enkelt en snygg randning utan skalpering.
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Snygg randning

Servicevänlig

Klipphöjdsinställning

Med Ventracs flytande
aggregat och den bakre rullen
får du en vackert randad
gräsmatta utan att skalpera.

Rengöring eller byte av knivar
kan inte vara enklare! Du
fäller upp aggregatet till lodrät
position och utför service, fäller
ner och återgår till arbete.

Alla LM- och LK-aggregat har en
enkel klipphöjdsjusteringsmöjlighet,
där du manuellt ställer in
önskad klipphöjd.

20°
Släntkörning

Vad väljer du?

Slyklippare

Med sin låga tyngdpunkt,
fyrhjulsdrift och viktöverföring
överträffar Ventrac 3400Y de flesta
andra maskiner i säker släntkörning.

Professionella grönyteentreprenörer
runt om i världen väljer Ventrac
för hög kvalitet och säkerhet
samt ett snyggt resultat.

Röjer snabbt och enkelt de
områden du inte klipper med
en gräsklippare. Slyklipparen
klipper högt gräs, eländigt och
högt ogräs, buskar och annat
sly upp till 12 mm i diameter.
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Smidig och kraftig

Varm och torr i hytten

Precision

Ventrac 3400 är perfekt i storlek för att ta sig fram i trånga
utrymmen, men samtidigt
kompakt och stark för att klara
av de tuffa snödrivorna.

Håll dig varm och torr trots full
snöstorm med hytten monterad
och värmepaketet installerat.

Denna droppspridare är tillverkad
i rostfritt stål och är det ultimata
redskapet för att sprida en rad olika*
material med precisionsflöde.
* anvisade material

Snöröjning – en enkel match

Ventrac gör din snöröjning enkel och rolig med sin kapacitet att röja allt
från de stora ytorna till de djupa snödrivorna. Prova du också!

Snabbt borstat

V-plog med kraft

Branschledande

Den kraftfulla roterande borsten
är ett effektivt redskap vid lätt till
medeltung snö. Den ger ett snyggt
resultat och borstar snabbt rent
från både snö, sand och grus.

Vikplogen skär genom snön och
separerar och skjuter snön åt båda
hållen. Plogvingarna justeras enkelt
från förarplatsen via hydraulik.
Det gör att du smidigt kontrollerar
vart du önskar lägga snön.

Byggd för massor med snö.
Denna tvåstegs-snöslunga är
branschledande inom dess storlek.
Flyttar cirka 1,1 ton snö/minut och
kan kasta snön upp till 12 meter!
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Användarvänlig

Ventrac 3400 är enkel att använda och köra. Du har god sikt framåt med full
kontroll över det frontmonterade redskapet och omgivningarna. Ventracs specifika
handspakssystem ger dig en god prestanda och gör jobbet enkelt för dig!

Ventracs patenterade S.D.L.A handspakssystem

Speed/hastighet
Acceleration och
retardation
10
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Direction/riktning

Lift/lyfta

Framåt och bakåt

Lyft och sänk redskapet

Auxiliary Function/
extra funktioner
T ex tippa/tömma skopan

Bättre sikt
– bättre kontroll
Du har god sikt framåt, vilket
ger dig full kotntroll över det
frontmonterade redskapet
och omgivningarna. Detta ger
dig en säkrare arbetsmiljö.

Enkel styrning
med servo
En hydraulisk servostyrning
ger dig en enkel och
säker styrkontroll.

S.D.L.A
Det enkla
sättet att köra
Så enkelt, smart och
mjukt. Det patenterade
handspakssystemet tillåter
dig att lätt och smidigt köra
med handen för bättre
kontroll och känsla.

Snabba byten
Alla Ventracs originalredskap
byter du snabbt och enkelt.
De flesta av redskapen byter
du under minuten – utan
verktyg och tunga lyft!
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REDSKAP
GRÄS/SLY

JORD/MARK
LM440/LM600

LK520

LQ450

Klippare, sidoutkast/mulcher

LM-serien med sidoutkast har en
konstruktion av kraftig stålplåt. Bakrullen i helbredd lämnar ett vackert
randmönster. Klipphöjd: 3–10 cm.
Snabb och enkel uppfällning av
aggregatet i lodrät position för rengöring och underhåll.
LM440 är utrustad med mulchingsats
från fabrik. LM600 har det som tillval.

Klippare, bakutkast

Klippbredd 132 cm. Konstruktionen
gör det enklare att klippa runt hinder
utan att behöva bry sig om att utkastet är i vägen eller att gräsklippet
kastas ut i rabatter m m. Enkel höjdjustering, ett uppfällbart aggregat och
en bakrulle som skapar randmönster
och motverkar skalpering.
Tillval: Mulchingsats

EC240

ED200
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HE300/HE480

Slyklippare

Konstruerad för att klippa grovt gräs
och mindre sly som är upp till 12
mm i diameter. Två knivar roterar
i varandras motsatta riktning och
centrerar klippet bakåt. Upphängda
kedjor framtill gör klippning av högt
gräs effektivt och minskar risken för
utkast framåt. Centrerat framtill på
klipparen finns ett stödhjul som ser
till att kvistar och grenar inte utgör
ett hinder. Skyddsplåtarna på sidorna
skyddar knivarna från skador och
skyddar mot skalpering.
EB480

KR502

HE482

Vertikalskärare

Bästa redskapet för att hålla
din gräsmatta i trim. Välj mellan
helgjutna eller skedformade
skärtänder. Skärtänderna är
utbytbara styckvis eller genom
att snabbt byta ut hela satsen.
Varje skärtandsrad roterar oberoende av varandra vilket leder till
mindre påfrestning på vertikalskäraren och på gräsmattan.
Tillval: Bärbar viktsats

Kantskärare

Kantskär såväl grusgångar, trottoarer och mindre vägar, som rabatter
med blommor eller marktäckare.
Skärtallriken kan monteras på höger eller vänster sida. Skärtallriken
har en diameter på 51 cm och kan
vridas för att skära rundade kanter
på till exempel blomrabatter.
Tillval: Bärbara vikter

Planeringsharven utför en mängd
markarbeten, såsom markpreparation, utjämning och förflyttning av
stenar och skräp. Funktioner som
ingår är hydraulisk vinkling och
stödhjul som kan monteras framför
eller bakom och enkelt tas bort.
Till skillnad från redskap som man
drar efter sig, monteras Ventracs
harv framtill, vilket gör att föraren
inte behöver köra över material.
Detta minimerar packning och gör
dessutom harven väldigt enkel att
använda.
Tillval: Hydraulisk höjdinställningscylinder, breddningssats.

Tippskopa

Ventracs skopa är ett måsteredskap med vilket du kan gräva,
jämna ut och transportera material
som jord, grus, kompost, sand,
skräp och mycket annat.
HE-seriens skopor styrs hydrauliskt
från förarsätet, vilket ger en skonsam körning utan ansträngning.

Skopa med klo

Till denna nya skopa finns nu en
gripklosats att köpa till. Du förvandlar snabbt och enkelt skopan
till ett multi-jobbredskap. På ett
enkelt och säkert sätt transporterar
du bort skräphögar, sly, grenar och
mindre stockar. Ett måste för dig
Ventrac-ägare!

HJ300/HJ480

Kombiskopa

LAP500

Ogräsborste

Gräsmatteskärare

Denna gräsmatteskärare är
idealisk för dig som arbetar med
anläggning eller för kyrkogårdsarbete.Gräsmatteskäraren skär
loss det översta lagret gräsmatta
i önskvärd tjocklek, 0-6 cm.

Planeringsharv

Med kombiskopan HJ kan föraren
schakta, gräva och transportera
material. Dess innovativa, vändbara
konstruktion möjliggör schaktning
både framåt och bakåt. De dubbla
kantskären inkluderar ett tandat
och ett slätt skär. Det tandade
skäret gör det enkelt att gräva i
hård mark och är perfekt för stora
schaktningsjobb. Det släta skäret
är bra för att skalpera delar av en
gräsmatta till önskat djup.
Ventrac ogräsborste tar enkelt
bort ogräs t ex längs trottoarer,
gångvägar, asfaltskanter och längs
husväggar. Den finns med olika
borstalternativ: hård, stål eller
nylonborste.

Håll utkik efter fler nyheter på

www.lapab.com

REDSKAP
SNÖ/LÖV
KD482/KD602

KV552

LB540

Schakt/Snöblad

KD-bladen har en arbetsbredd på
122 cm eller 152 cm. Alla styrfunktioner, som att höja, sänka eller
vinkla bladet, utförs med S.D.L.A.spaken. Släpskorna är justerbara,
vilket ger föraren möjligheten att
anpassa dem efter önskemål och
underlag. Bladen kan användas i ett
avfjädrande läge för plogning eller i
ett låst läge för schaktning.
Tillval: Skrapstål i polyuretan eller
härdade skrapstål

Byt på
minut

1

Stubbfräs

LA162

Lövblås

SA250

Droppspridare

LW450

Hytt

Vikplog

Vikplogen ger dig maximal
flexibilitet och produktivitet. Varje
vinge styrs separat via en egen
hydraulisk cylinder, det ger full
kontroll över redskapets form från
förarsätet. Skrapstålen till KV552
är enkla att justera genom att
man ändrar läget på släpskorna.
Skrapstålen är vändbara, vilket
förlänger deras livstid och ökar
användningsgraden.
Tillval: skrapstål av polyuretan
och breddningssats.

Borste

Borsta bort snö, löv, smuts och
andra material. Vinklas hydrauliskt åt vänster eller höger samt
höjs eller sänks med S.D.L.A.spaken. Borsten kan också sättas
i ett flytläge som gör att den
höjdjusterar sig själv.
Tillval: utanpåliggande stödhjul.
LX423

LC150

Snöslunga

Snöslungan är ett kraftigt redskap
för förflyttning av snö. Den tandade inmataren attackerar både
lätt- och hårdpackad snö, med en
kastlängd på 12 meter. Utkastarröret kan roteras hydrauliskt 180º,
vilket ger föraren möjlighet att välja
vilken sida snön ska kastas åt.
Tillval: Elstyrningssats som ger föraren möjlighet att ställa in höjden
av snöspruten från förarsätet.

Stubbfräsen gör snabbt slut på
oönskade stubbar och rötter. Tolv
förstärkta, utbytbara frässtål av
hårdmetall ger utökat och effektivt utförande trots lösjord, stenar och skräp i arbetsområdet.
Fräsens rörelse från sida till sida
sköter du via maskinens ratt.
Rörelsen framåt och bakåt styrs
via maskinens hydrostatdrift. Ett
multifunktionellt och justerbart
blad sänks hydrauliskt för att
användas som nivåkontroll, som
stödben och som ett schaktblad
för återfyllning efter fräsning.
Blås bort löv och annat skräp.
LA162 kan med hjälp av hydraulik vinklas horisontellt 180º åt
vänster och höger, för att bättre
kontrollera blåsriktningen.

Denna droppspridare är tillverkad
i rostfritt stål och är det ultimata
redskapet för att sprida en rad
olika material med precisionsflöde.

Den helt slutna hytten till
Ventrac 3400Y ger dig utmärkt
sikt och skyddar mot vind, regn
och snö. Standardutrustad med
LED-belysning, avtagbara dörrar
och fönster, härdat säkerhetsglas, innebelysning, strömbrytare
i taket och vindrutetorkare fram.

Se gärna våra filmer på:

.com/ventrac

Snabbt och enkelt byte mellan de olika redskapen
– inga verktyg eller tunga lyft!
1

Kör i och spärra
redskapsfästet

2

3

Anslut hydraulkopplingarna

Sätt remmen
på plats

4

Klart
för
arbete!
Spänn
remmen
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Mångsidighet – styrka – smidighet
i total harmoni!

Fyrhjulsdrift
Ständig hydrostat-fyrhjulsdrift
ger maximal dragkraft och
prestanda för att skjuta snö
eller under släntkörning.
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Ledat och
pendlande chassi
Det ledade och pendlande
chassit är överlägset ett fast
chassi då det eliminerar risken
att skada underlaget, tillåter
snävare vändradie och ökar
stabiliteten på ojämnt underlag.

Mäktig och kompakt
Låt inte storleken lura dig!
Ventrac 3400 är byggd för
att arbeta hårdare, starkare
och längre än någon annan
maskin i samma storlek.

TILLBEHÖR

TEKNISK INFO

2-i-1-FÄSTE
2-i-1-fästet monteras framtill och kombinerar
dragkulan för bogsering med ett fäste för motvikter som har plats för 6 st vikter (19 kg).

12-VOLTSSATS
12-voltssatsen behövs för att kunna styra olika
redskap och tillbehör: LX-snöslunga (tillval med
styrning av snöspruten), KR-planeringsharv (tillval med hydraulisk höjdjustering), KV-vikplog.

VENTRAC 3400Y AWD DIESEL
Motor:

Drivsystem: Hydrostatdrift. AWD (All Wheel Drive)
Styrning:

Midje-och servostyrning via orbitrol

Kraftuttag:

Elkoppling

Däck:

Terrängdäck som standard (18x11-10)
Turfdäck finns som tillval

Längd:

193 cm

Höjd:

183 cm med störtbåge uppfälld
152 cm med störtbåge nedfälld

Bredd:

100 cm

Vikt:

540 kg

Övrigt:

Ställbar ratt
Ställbar viktöverföring från förarplats
Fjädrande sits
Tim-/varvräknare
Körreglage hand/fot
Redskapslyft hydrauliskt
Enkla redskapsbyten
Servicevänlig

1
2

2

3

3

1-Blixtljus
2-Arbetsbelysning
3-Blinkers

BAKRE VIKTFÄSTEN OCH VIKTER
Bakvikter ger bättre stabilitet och drivkraft.

DÄCKVAL
Terrängdäck sitter standard för bästa drivkraft i
svårare terräng. Turfdäck (gräsdäck) som tillval.

3 cylinders Kubota 22 hkr dieselmotor,
modell D902

3400Y standardutrustning
Fällbar störtbåge

18 liters dieseltank

S.D.L.A. kontrollspak

(Speed, Direction, Lift, & Auxiliary)

Fjädrande sits
Tätat elsystem
Servicevänlig motorhuv

Servostyrning
Hastighetsmätare
Informationspanel

Industrimotor
Dragkroksfäste
Bakljus
Huvudströmbrytare
Snäv svängradie
Patenterat tandemdrivsystem
Hydrauluttag fram och ställbar
sänkhastighet av redskap

Halogenlyse fram
Ställbar ratt
Fotkörpedal fram/back
Parkeringsbroms
Ställbar viktöverföring
Hasplåt fram/bak

Vi reserverar oss för ev tryckfel i broschyren
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Kolla även in
Ventrac 4500!

Återförsäljare:

För mer info www.lapab.com

LAPAB Maskin AB
•
Box 46
734 22 Hallstahammar
Tel 0220-225 60 • Fax 0220-225 65
info@lapab.com • www.lapab.com

