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OPBYGNING 
Opbygning af lastbiler er en 
tillidssag, vi sørger for din 
næste bil bliver en succes 

SERVICE 
Brug fagmanden. Vi  
kommer også gerne ud til 
jer og udfører eftersynet 

PARTIKELFILTER 
Alt i emissionsudstyr,  
til alle typer køretøjer og 
maskiner  

RENSECENTER 
Vi renser dit partikelfilter  
med den seneste miljø- 
tekniske teknologi 

EJSTRUPHOLM 
Holmegårdsvej 12 
7361 Ejstrupholm 
TLF.: + 45 7577 3277 

Ikke bare opbygning 

Lavmands har import af komponenter og færdige produkter 
fra en lang række lande. Dette har vi, i erkendelse af, at det 
ikke altid er muligt at producere til konkurrencedygtige priser 
i Danmark. 
 

Når vi bygger/importerer, leverer opbygninger, bokse mm., 
vurderer vi altid hvad der er bedst i det enkelte tilfælde, for 
at sikre at produktet er konkurrencedygtigt. 
 

Vi har stor ekspertise i akseltryksberegning, lastsikring samt 
gældende lovgivning i såvel Danmark som vores nabolande 
Sverige, Norge og Tyskland mm. 
 

Vi samarbejder med en lang række vognmænd og transpor-
tører, for hele tiden at være opdateret i kundens behov og 
problemstillinger. 
 

Ud fra disse betragtninger sammensætter vi vores fremtidi-
ge produkter. 
 

KVISTGÅRD 
Oldenvej 12 
3490 Kvistgård 
TLF.: +45 4913 9805 

RINGSTED 
Kærup Parkvej13 
4100 Ringsted 
TLF.: +45 5761 5162 
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Lavmands hovedaktivitet er koncentreret om opbygning, mekanik og service 
af transportmateriel. Vi er helt uafhængige af specifikke producenter, og med 
3 værkstedsplatforme er vi landsdækkende og strategisk godt placeret, i for-
hold til fremtidens lokale og globale transportveje.  
 

Det er vores målsætning, at kunne opfylde kundernes fremtidige krav til flek-
sibilitet, lønsom forretning, arbejdsmiljø og sikkerhed. I den forbindelse har vi 
udviklet en lang række produkter, som ikke bare understøtter kundernes 
samlede krav, men nogle produkter som går forud i processen vedrørende 
fremtidens transportmateriel.  
 

Lavmands har igennem de seneste år arbejdet målrettet på at ændre profil 
fra en ren produktionsvirksomhed, der udførte ordrer efter bestilling til at være 
en videns- og rettighedsbaseret virksomhed, med fokus på produktudvikling 
inden for miljø/klima, energi, sikkerhed samt effektivitet i transportsektoren. 
 

Etableret:    1996 af Per Lavmand 

Medarbejdere:  + 45 

Beliggenhed:  DK - Ringsted 

Omsætning:  60 millioner kr. 

Kompetencer:      Opbygning af lastbiler, mere end 3500 

    Service, reparation af lastbiler 

    Montage partikelfiltre, mere end 1000 

    Rensning af katalysatorer og partikelfiltre 

Afdelinger :  Kærup Parkvej 13 • 4100 Ringsted 

    Oldenvej 12 • 3490 Kvistgård 

    Holmegårdsvej 12 • 7361 Ejstrupholm 
                                             

                    Læs mere på:   www.lavmands.dk 

Om os 

RINGSTED 
Kærup Parkvej13 
4100 Ringsted 
TLF.: +45 5761 5162 

EJSTRUPHOLM 
Holmegårdsvej 12 
7361 Ejstrupholm 
TLF.: + 45 7577 3277 

KVISTGÅRD 
Oldenvej 12 
3490 Kvistgård 
TLF.: +45 4913 9805 
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Opbygning af lastbiler er en 
tillidssag, vi sørger for din 
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SERVICE 
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kommer også gerne ud til 
jer og udfører eftersynet 

PARTIKELFILTER 
Alt i emissionsudstyr,  
til alle typer køretøjer og 
maskiner  

RENSECENTER 
Vi renser dit partikelfilter  
med den seneste miljø- 
tekniske teknologi 
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HyliFlex 

 Lavere CO2 udledning  

 Færre transporter 

 Lavere emissionsudledninger 

 Færre lastbiler  

 Bedre udnyttelse af køretøjet 

 Bedre arbejdsmiljø 

 Hurtigere læsning 

 Større indtjening - op til 68% 

Renere miljø Bedre totaløkonomi 

RINGSTED 
Kærup Parkvej13 
4100 Ringsted 
TLF.: +45 5761 5162 

EJSTRUPHOLM 
Holmegårdsvej 12 
7361 Ejstrupholm 
TLF.: + 45 7577 3277 

KVISTGÅRD 
Oldenvej 12 
3490 Kvistgård 
TLF.: +45 4913 9805 
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 Kan individuelt løbende læsses med højt/lavt 
gods iblandt 

 Kan læsses med løftevogn, el hest og gaffel-
truck 

 El-stabler er ikke en nødvendighed  
 Er let at lastsikre iht. gældende lovgivning 

(EN12195) 
 Er let at håndtere, uden løft af chaufføren 

Se den på  

HyliFlex 

OPBYGNING 
Opbygning af lastbiler er en 
tillidssag, vi sørger for din 
næste bil bliver en succes 

SERVICE 
Brug fagmanden. Vi  
kommer også gerne ud til 
jer og udfører eftersynet 

PARTIKELFILTER 
Alt i emissionsudstyr,  
til alle typer køretøjer og 
maskiner  

RENSECENTER 
Vi renser dit partikelfilter  
med den seneste miljø- 
tekniske teknologi 
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LAVMANDS FRAGTLAD Type 3 Galleri HyliFlex 

RINGSTED 
Kærup Parkvej13 
4100 Ringsted 
TLF.: +45 5761 5162 

EJSTRUPHOLM 
Holmegårdsvej 12 
7361 Ejstrupholm 
TLF.: + 45 7577 3277 

KVISTGÅRD 
Oldenvej 12 
3490 Kvistgård 
TLF.: +45 4913 9805 
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Specifikationer HyliFlex på forvogn 
 
HyliFlex forvogn til pallegods, går fra dette eksempel 18 
paller til 33 paller alt efter behov. Det vil i langt de fleste tilfælde 
være nok med dobbeltdæk i de første 3 positioner, da et læs 
stykgods ofte består af både høje og lave paller. 
 
Systemet vil kunne variere i låsehøjden, således at det kan til-
passes det enkelte læs. 
 
Kan bygges på alle typer køretøjer 
 
Max vægt pr. sektion 1200 kg. 
 
Beregning 
Det antages at dieselforbruget stiger 2% pr. 3 ekstra paller. 
Investeringen til vogntoget vil stige 50%, vedligeholdelsesudgif-
terne vil stige 3% 
 
 

       

Lønudgifter 29,8 29,8 29,8 29,8 29,8  

Brændstof 25,8 25,8 26,8 27,9 28,4 Merudgift 6 paller 2% 

Materiel 12,6 12,6 18,9 18,9 18,9 Merpris 50% 

Reparation/vedligeholdelse 8,3 8,3 8,5 8,5 8,5 Meromk. Vedligehold. 3 % 

Vejafgifter mm. 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7  

Administration mm. 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8  

Andet 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1  

Samlet udgifter 100,0 100,0 105,3 106,4 106,9  

       

Udgifter pr. palle  5,56 4,39 3,54 3,2  

Samlet reduktion udgifter pr. palle  0 21,04 36,34 42,46  

CO2 reduktion  pr. palle  0 21,99 35,18 39,97  
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 Udnyttelsesgrad     33%  66% 100% 

 Tilbagebetalingstid antal måneder       7    5   3,3 

Se den på  

HyliFlex beregning forvogn 

OPBYGNING 
Opbygning af lastbiler er en 
tillidssag, vi sørger for din 
næste bil bliver en succes 

SERVICE 
Brug fagmanden. Vi  
kommer også gerne ud til 
jer og udfører eftersynet 

PARTIKELFILTER 
Alt i emissionsudstyr,  
til alle typer køretøjer og 
maskiner  

RENSECENTER 
Vi renser dit partikelfilter  
med den seneste miljø- 
tekniske teknologi 
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LAVMANDS FRAGTLAD Type 3 

RINGSTED 
Kærup Parkvej13 
4100 Ringsted 
TLF.: +45 5761 5162 

EJSTRUPHOLM 
Holmegårdsvej 12 
7361 Ejstrupholm 
TLF.: + 45 7577 3277 

KVISTGÅRD 
Oldenvej 12 
3490 Kvistgård 
TLF.: +45 4913 9805 

Galleri HyliFlex 
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Specifikationer HyliFlex på trailer 
 
HyliFlex trailer til pallegods, går fra 33 paller til 63 
paller efter behov. Det vil i langt de fleste tilfælde være 
nok med dobbeltdæk i 6 positioner, da et læs stykgods 
ofte består af både høje og lave paller. 
 
Systemet vil kunne variere i låsehøjden, således at det 
kan tilpasses det enkelte læs.   
 
Kan bygges på alle typer køretøjer 
   
Max vægt pr. sektion 1200 kg. 
 
Beregning 
Det antages at dieselforbruget stiger 2% pr. 3 ekstra 
paller. Investeringen til vogntoget vil stige 45%, vedlige-
holdelsesudgifterne vil stige 3% 

       

Lønudgifter 29,8 29,8 29,8 29,8 29,8  

Brændstof 25,8 25,8 27,5 29,2 31,0 Merudgift 6 paller 2% 

Materiel 12,6 12,6 18,3 18,3 18,3 Merpris 45% af hele vogntoget 

Reparation/vedligeholdelse 8,3 8,3 8,5 8,5 8,5 Meromk. Vedligehold. 3 % 

Vejafgifter mm. 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7  

Administration mm. 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8  

Andet 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1  

Samlet udgifter 100,0 100,0 107,6 109,3 111,1  

       

Udgifter pr. palle  3,03 2,51 2,07 1,77  

Samlet reduktion udgifter pr. palle  0 17,16 31,68 41,58  

CO2 reduktion  pr. palle  0 18,11 29,39 37,08  
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 Udnyttelsesgrad     33%  66% 100% 

 Tilbagebetalingstid antal måneder     9,26   4,6   3,06 

Se den på  

HyliFlex beregning trailer   

OPBYGNING 
Opbygning af lastbiler er en 
tillidssag, vi sørger for din 
næste bil bliver en succes 

SERVICE 
Brug fagmanden. Vi  
kommer også gerne ud til 
jer og udfører eftersynet 

PARTIKELFILTER 
Alt i emissionsudstyr,  
til alle typer køretøjer og 
maskiner  

RENSECENTER 
Vi renser dit partikelfilter  
med den seneste miljø- 
tekniske teknologi 
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LAVMANDS FRAGTLAD Type 3 FRAGTLAD 

 Lav vægt 

 Støjløs bund (tilvalg) 

 Genanvendelige  materialer 

 Surringer iht. EN12640 

 Op til 6 års garanti 

 EN12642 XL (16 tons) 

 100% Blokeringsstop 

 Bagkarm i rustfri stål 

Lavmands fragtlad type 3 "ikke bare et fragtlad" ladet sætter nye 
normer for styrke, design og holdbarhed.  
 
Ladet er designet således, at det individuelt kan tilpasses netop 
dine behov.  
 
Ladet er udviklet sammen med chauffører og vognmænd. 

RINGSTED 
Kærup Parkvej13 
4100 Ringsted 
TLF.: +45 5761 5162 

EJSTRUPHOLM 
Holmegårdsvej 12 
7361 Ejstrupholm 
TLF.: + 45 7577 3277 

KVISTGÅRD 
Oldenvej 12 
3490 Kvistgård 
TLF.: +45 4913 9805 
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LASTSIKRING:  

Iht. EN12642 XL op til 11 ton 2 akslet køretøjer 

Iht. EN12642 XL op til 16 ton 3 akslet køretøjer (tilvalg) 

Iht. EN12642 XL op til 22 ton 4 akslet køretøjer (tilvalg) 

Surringer i kantramme iht. EN12640 (standard)   
 

FORSMÆK  MARKEDETS STÆRKESTE  

Standard 100% blokeringsstop på nederste 150 mm.   

Forsmækken er stopklods for gods, el løftevogn og truck mm.   

Stolperne er konstrueret således at der er plan indlæsning fra siden. 

 

TAGET 

Taget er med hvid eller klart glasfiber, tagvangerne er specielt designet til 

at kunne modstå store belastninger og med ledningsføring for at skju-

le ledninger mm. til toplamper, taglys og kontaktdåse.  

Loftlamperne ligger over tagvangernes underside således at de ligger be-

skyttet for påkørsel. 

 

BAGRAMME I RUSTFRI STÅL 

Bagrammen er af rustfrit stål.  

Lygterne er rykket ind for at undgå bufferne på ramperne. 

 

BUNDEN 

Lavmands har udviklet et gulvprofil der kan klare store belastninger fra gaf-

feltruck mm. Bunden som er 40 mm. er hærdet og ekstrem elastisk, 

den kan derfor klare meget store belastninger.  

Bunden kan leveres i normal riflet udførelse og i glat NO-Noice udførelse 

 

BESLAG OG BOLTE 

Alle beslag er boltet på, dvs. at beslag til værktøjskasser, skærmstivere og 

cyklistværn er udskiftelige.  

Underramme er i galvaniseret stål 

 

Fakta Fragtlad 

OPBYGNING 
Opbygning af lastbiler er en 
tillidssag, vi sørger for din 
næste bil bliver en succes 

SERVICE 
Brug fagmanden. Vi  
kommer også gerne ud til 
jer og udfører eftersynet 

PARTIKELFILTER 
Alt i emissionsudstyr,  
til alle typer køretøjer og 
maskiner  

RENSECENTER 
Vi renser dit partikelfilter  
med den seneste miljø- 
tekniske teknologi 
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LAVMANDS FRAGTLAD Type 3 

RINGSTED 
Kærup Parkvej13 
4100 Ringsted 
TLF.: +45 5761 5162 

EJSTRUPHOLM 
Holmegårdsvej 12 
7361 Ejstrupholm 
TLF.: + 45 7577 3277 

KVISTGÅRD 
Oldenvej 12 
3490 Kvistgård 
TLF.: +45 4913 9805 

Galleri Safety-Box 
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 Lav vægt 

 Støjløs bund (tilvalg) 

 Genanvendelige  materialer 

 Surringer for hver 300 mm. 

 Op til 6 års garanti 

 EN12642 XL (16 tons) 

 100% Blokeringsstop 

 Bagkarm i rustfri stål 

Safety-Box 

Det sikre valg!  
Udviklet i samarbejde med chaufføren 

Safety-Box’en er udviklet for at imødekomme fremtidens krav med hen-
syn til funktion, lastsikring samt priskrav. 
 
Kassen kan tilpasses individuelle krav. 

OPBYGNING 
Opbygning af lastbiler er en 
tillidssag, vi sørger for din 
næste bil bliver en succes 

SERVICE 
Brug fagmanden. Vi  
kommer også gerne ud til 
jer og udfører eftersynet 

PARTIKELFILTER 
Alt i emissionsudstyr,  
til alle typer køretøjer og 
maskiner  

RENSECENTER 
Vi renser dit partikelfilter  
med den seneste miljø- 
tekniske teknologi 
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LAVMANDS FRAGTLAD Type 3 Galleri PLANDEX 

RINGSTED 
Kærup Parkvej13 
4100 Ringsted 
TLF.: +45 5761 5162 

EJSTRUPHOLM 
Holmegårdsvej 12 
7361 Ejstrupholm 
TLF.: + 45 7577 3277 

KVISTGÅRD 
Oldenvej 12 
3490 Kvistgård 
TLF.: +45 4913 9805 
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Isolerede kasseopbygninger 

Køl/Frys samt plywood og alu-kasseopbygninger fra PLANDEX i Polen.   
 
Lavmands er forhandler af PLANDEX i Skandinavien. PLANDEX produ-
cerer alt i kasseopbygninger, traditionelle ladopbygninger samt på-
hængskøretøjer og trailere. 
 
Vi monterer gerne kølemaskine, oliefyr mm. 

OPBYGNING 
Opbygning af lastbiler er en 
tillidssag, vi sørger for din 
næste bil bliver en succes 

SERVICE 
Brug fagmanden. Vi  
kommer også gerne ud til 
jer og udfører eftersynet 

PARTIKELFILTER 
Alt i emissionsudstyr,  
til alle typer køretøjer og 
maskiner  

RENSECENTER 
Vi renser dit partikelfilter  
med den seneste miljø- 
tekniske teknologi 
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LAVMANDS FRAGTLAD Type 3 Galleri Fastlad 

RINGSTED 
Kærup Parkvej13 
4100 Ringsted 
TLF.: +45 5761 5162 

EJSTRUPHOLM 
Holmegårdsvej 12 
7361 Ejstrupholm 
TLF.: + 45 7577 3277 

KVISTGÅRD 
Oldenvej 12 
3490 Kvistgård 
TLF.: +45 4913 9805 
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Fastlad 

Fastlad i alle tænkelige og utænke-
lige udførelser.  
 

Vi tilpasser opbygningen netop dit 
behov, således at køretøjet kan 
overholde lovgivning mht. såvel 
vægte og dimensioner som lastsik-
ring. 
 

Montering/salg af alle fabrikater  
kraner (Fassi, HMF, Hiab, Effer,  
Ferrari mm). 

Køretøjerne opbygges ofte som projekter, hvor der under opbygningen 
afholdes flere byggemøder med kunde og chauffør. 
 

Flere køretøjer opbygges til kørsel under særtransport bekendtgørel-
sen.   

PARTIKELFILTER 
Alt i emissionsudstyr,  
til alle typer køretøjer og 
maskiner  

RENSECENTER 
Vi renser dit partikelfilter  
med den seneste miljø- 
tekniske teknologi 

SERVICE 
Brug fagmanden. Vi  
kommer også gerne ud til 
jer og udfører eftersynet 

OPBYGNING 
Opbygning af lastbiler er en 
tillidssag, vi sørger for din 
næste bil bliver en succes 
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Speciel opbygning af fastlad til 
kørsel med langgods op til 15 
meter 
 
Køretøjet kører efter særtrans-
port bekendtgørelsens §26.  
 
Kan opbygges individuelt tilpas-
set netop dit transport behov. 
 
Udtræksbagkofangeren kan leve-
res med hydraulisk, pneumatisk 
eller manuelt udtræk.   
 
Køretøjet kan leveres med speci-
el magasiner, værktøjskasser  i 
mange udførsler tilpasset det en-
kelte kørselsbehov. 
 
Montering/salg af alle fabrikater  
kraner (Fassi, HMF, Hiab, Effer,  
Ferrari mm). 

RINGSTED 
Kærup Parkvej13 
4100 Ringsted 
TLF.: +45 5761 5162 

EJSTRUPHOLM 
Holmegårdsvej 12 
7361 Ejstrupholm 
TLF.: + 45 7577 3277 

KVISTGÅRD 
Oldenvej 12 
3490 Kvistgård 
TLF.: +45 4913 9805 

Langgods 15 meter 
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Uden indsnævret  førerhus 

Har man behov for langgodstransport 
og ikke ønsker et indsnævret fører-
hus. Kan vi levere et simpelt patente-
ret løftesystem, der let og ubesværet 
hejser godset op over førerhuset.   
 
Køretøjet kan ses i funktion på vores 
hjemmeside www.lavmands.dk 
 
Montering/salg af alle fabrikater  kra-
ner (Fassi, HMF, Hiab, Effer,  
Ferrari mm.). 

OPBYGNING 
Opbygning af lastbiler er en 
tillidssag, vi sørger for din 
næste bil bliver en succes 

SERVICE 
Brug fagmanden. Vi  
kommer også gerne ud til 
jer og udfører eftersynet 

PARTIKELFILTER 
Alt i emissionsudstyr,  
til alle typer køretøjer og 
maskiner  

RENSECENTER 
Vi renser dit partikelfilter  
med den seneste miljø- 
tekniske teknologi 

Se den på  
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Speciel opbygning af fastlad til kørsel med 
glas.  
 
Kan opbygges individuelt tilpasset det aktuelle 
transport behov. 
 
Hurtig op og i lukning af presennings afdæk-
ning 

Glas transport 

RINGSTED 
Kærup Parkvej13 
4100 Ringsted 
TLF.: +45 5761 5162 

EJSTRUPHOLM 
Holmegårdsvej 12 
7361 Ejstrupholm 
TLF.: + 45 7577 3277 

KVISTGÅRD 
Oldenvej 12 
3490 Kvistgård 
TLF.: +45 4913 9805 
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Fastlad 

Speciel opbygning af fastlad til kørsel med gas. Ved kørsel med gas 
(farlig gods) skal godset lastsikres efter standarden EN12195 
 
Kan opbygges individuelt tilpasset det aktuelle transport behov. 

OPBYGNING 
Opbygning af lastbiler er en 
tillidssag, vi sørger for din 
næste bil bliver en succes 

SERVICE 
Brug fagmanden. Vi  
kommer også gerne ud til 
jer og udfører eftersynet 

PARTIKELFILTER 
Alt i emissionsudstyr,  
til alle typer køretøjer og 
maskiner  

RENSECENTER 
Vi renser dit partikelfilter  
med den seneste miljø- 
tekniske teknologi 
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RINGSTED 
Kærup Parkvej13 
4100 Ringsted 
TLF.: +45 5761 5162 

EJSTRUPHOLM 
Holmegårdsvej 12 
7361 Ejstrupholm 
TLF.: + 45 7577 3277 

KVISTGÅRD 
Oldenvej 12 
3490 Kvistgård 
TLF.: +45 4913 9805 

Galleri Knæklad 
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Knæklad til maskintransport 

OPBYGNING 
Opbygning af lastbiler er en 
tillidssag, vi sørger for din 
næste bil bliver en succes 

SERVICE 
Brug fagmanden. Vi  
kommer også gerne ud til 
jer og udfører eftersynet 

PARTIKELFILTER 
Alt i emissionsudstyr,  
til alle typer køretøjer og 
maskiner  

RENSECENTER 
Vi renser dit partikelfilter  
med den seneste miljø- 
tekniske teknologi 

Vi har meget stor erfaring i opbygning af 

køretøjer til maskintransport.  

 Alle typer variationer 

 Alle belastninger 

 Kranmontering i alle størrelser 

 Surringer efter dine ønsker 

 Ramper i alle udførelser 

 Overfladebehandling i alle udførelser 

 Spil efter valg 

 Radiostyring af spil og ramper 

 Kort fortalt som du vil have det 
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Vekselladsudrustning 

RINGSTED 
Kærup Parkvej13 
4100 Ringsted 
TLF.: +45 5761 5162 

EJSTRUPHOLM 
Holmegårdsvej 12 
7361 Ejstrupholm 
TLF.: + 45 7577 3277 

KVISTGÅRD 
Oldenvej 12 
3490 Kvistgård 
TLF.: +45 4913 9805 
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Vekselladsudrustning 

 Alt i vekselladsudrustning, tilpasset det 
enkelte chassis.  
 
Kombinerede opbygninger til flere læng-
der og højder.  
 
Vi kan tilbyde færdige kit fra SDG, eller 
opbygninger produceret på eget værk-
sted. 

OPBYGNING 
Opbygning af lastbiler er en 
tillidssag, vi sørger for din 
næste bil bliver en succes 

SERVICE 
Brug fagmanden. Vi  
kommer også gerne ud til 
jer og udfører eftersynet 

PARTIKELFILTER 
Alt i emissionsudstyr,  
til alle typer køretøjer og 
maskiner  

RENSECENTER 
Vi renser dit partikelfilter  
med den seneste miljø- 
tekniske teknologi 
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Galleri påhængskøretøjer 

RINGSTED 
Kærup Parkvej13 
4100 Ringsted 
TLF.: +45 5761 5162 

EJSTRUPHOLM 
Holmegårdsvej 12 
7361 Ejstrupholm 
TLF.: + 45 7577 3277 

KVISTGÅRD 
Oldenvej 12 
3490 Kvistgård 
TLF.: +45 4913 9805 
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Påhængskøretøjer 

Påhængskøretøjer og Trailere 

 - fra Fliegl i Tyskland tilbydes 

 

 Alt i standard gardintrailere 

 Citytrailere alle typer 

 Container chassis 

 Dolly i mange modeller 

 Ballast-kærre 

 Påhængsvogne 

 Kærre 

 

BPW eller SAF aksler mm. 

 

Standard og individuelle tilpas-

sede løsninger tilbydes 

OPBYGNING 
Opbygning af lastbiler er en 
tillidssag, vi sørger for din 
næste bil bliver en succes 

SERVICE 
Brug fagmanden. Vi  
kommer også gerne ud til 
jer og udfører eftersynet 

PARTIKELFILTER 
Alt i emissionsudstyr,  
til alle typer køretøjer og 
maskiner  

RENSECENTER 
Vi renser dit partikelfilter  
med den seneste miljø- 
tekniske teknologi 
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Luftfragt 

RINGSTED 
Kærup Parkvej13 
4100 Ringsted 
TLF.: +45 5761 5162 

EJSTRUPHOLM 
Holmegårdsvej 12 
7361 Ejstrupholm 
TLF.: + 45 7577 3277 

KVISTGÅRD 
Oldenvej 12 
3490 Kvistgård 
TLF.: +45 4913 9805 
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7 palle trailer 

7 Palle-trailer  
 
7 palle flyfragtstraileren forøger godsmængden pr. 
transport betragteligt fra 4 flyfragtspaller til 7 flyfragts-
paller. En udnyttelsesforøgelse på 75%. Aflæsnings-
hastigheden vil være ca. 15 - 20 minutter 
 

Traileren er forsynet med rullebane gulv, hvilket bevir-
ker at traileren kan læses uden at chaufføren skal op 
på ladet.  
 

Kan også bygges på andre køretøjer såsom på-
hængsvogne og kærre 
 

Max vægt pr. sektion 2500kg 
 

 

       

Lønudgifter 29,8 29,8 29,8 29,8 29,8  

Brændstof 25,8 25,8 26,3 26,8 27,3 Merudgift 6 paller 2% 

Materiel 12,6 12,6 17,6 17,6 17,6 Merpris 45% af hele vogntoget 

Reparation/vedligeholdelse 8,3 8,3 8,5 8,5 8,5 Meromk. Vedligehold. 3 % 

Vejafgifter mm. 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7  

Administration mm. 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8  

Andet 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1  

Samlet udgifter 100,0 100,0 105,9 106,4 106,8  

       

Udgifter pr. palle  25 21,17 17,73 15,26  

Samlet reduktion udgifter pr. palle  0 15,32 29,09 38,95  

CO2 reduktion  pr. palle  0 18,40 30,70 39,40  
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OPBYGNING 
Opbygning af lastbiler er en 
tillidssag, vi sørger for din 
næste bil bliver en succes 

SERVICE 
Brug fagmanden. Vi  
kommer også gerne ud til 
jer og udfører eftersynet 

PARTIKELFILTER 
Alt i emissionsudstyr,  
til alle typer køretøjer og 
maskiner  

RENSECENTER 
Vi renser dit partikelfilter  
med den seneste miljø- 
tekniske teknologi 

 Udnyttelsesgrad     33%  66% 100% 

 Tilbagebetalingstid antal måneder     17   7,5   4,8 

Beregning 
Det antages at dieselforbruget stiger 2% pr. ekstra palle altså samlet 6% ved 3 ekstra paller på køretøjet. 
Investeringen til vogntoget vil stige 40%, vedligeholdelsesudgifterne vil stige 3% 
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Se den på  
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Galleri trækker 

RINGSTED 
Kærup Parkvej13 
4100 Ringsted 
TLF.: +45 5761 5162 

EJSTRUPHOLM 
Holmegårdsvej 12 
7361 Ejstrupholm 
TLF.: + 45 7577 3277 

KVISTGÅRD 
Oldenvej 12 
3490 Kvistgård 
TLF.: +45 4913 9805 
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Trækker 

Trækker opbygning 

PARTIKELFILTER 
Alt i emissionsudstyr,  
til alle typer køretøjer og 
maskiner  

RENSECENTER 
Vi renser dit partikelfilter  
med den seneste miljø- 
tekniske teknologi 

Opbygning af alle typer trækkere 
 

 Alle typer hydraulikanlæg 

 Optimering af tankkapacitet 

 Inddækning af sider efter ønske 

 Beregning af skammel-belastning 

 Opbygning til blokvogn 

 Opbygning med kran mm. 

 

SERVICE 
Brug fagmanden. Vi  
kommer også gerne ud til 
jer og udfører eftersynet 

OPBYGNING 
Opbygning af lastbiler er en 
tillidssag, vi sørger for din 
næste bil bliver en succes 
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Tankkapacitet er blevet et endnu større problem i de senere år, på grund af at 
udstødningssystemet og Ad-blue tanken tager meget plads.  
 
De fleste af lastbilproducenterne vil ikke acceptere ståltanke. 
 
Ligeledes er det også en udfordring at montere hydraulikanlæg.  
 
Vi kan derfor tilbyde mere tankkapacitet, samt hydrauliktanke på den lille 
plads der er tilbage.  
 
Her et par eksempler på hvad vi kan tilbyde: 
 

MAN TGX Pusher v. side:  Original ca. 480 liter Diesel     
     Lavmands 645 liter Diesel eller - 
     Lavmands  425/220 liter Diesel/Hydraulik 
h. side efter udstødning: Lavmands   260 liter Diesel 
     Lavmands  235 liter Hydraulik 
 

Mercedes Actros Pusher Original ca. 480 liter Diesel    
     Lavmands 685 liter Diesel eller - 

Alu -Tanke 

RINGSTED 
Kærup Parkvej13 
4100 Ringsted 
TLF.: +45 5761 5162 

EJSTRUPHOLM 
Holmegårdsvej 12 
7361 Ejstrupholm 
TLF.: + 45 7577 3277 

KVISTGÅRD 
Oldenvej 12 
3490 Kvistgård 
TLF.: +45 4913 9805 
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Stål - Tanke 

 Selvbærende ståltank. 

 Diesel / hydraulik / kombineret. 

 Individuelt tilpasset chassiset.  

 Lettere og hurtigere at montere.  

 3 mm. stålplade. 

 Selvbærende ophæng. 

 Kan leveres med rustfri front. 

OPBYGNING 
Opbygning af lastbiler er en 
tillidssag, vi sørger for din 
næste bil bliver en succes 

SERVICE 
Brug fagmanden. Vi  
kommer også gerne ud til 
jer og udfører eftersynet 

PARTIKELFILTER 
Alt i emissionsudstyr,  
til alle typer køretøjer og 
maskiner  

RENSECENTER 
Vi renser dit partikelfilter  
med den seneste miljø- 
tekniske teknologi 
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Tiplad mm.  

Tiplad i mange forskel- 
lige udgaver til - 

 Afsætter lad 

 Entreprenør tip til 

kommuner mm. 

 2 vejs / 3 vejs 

 Automatbagsmæk  

 

RINGSTED 
Kærup Parkvej13 
4100 Ringsted 
TLF.: +45 5761 5162 

EJSTRUPHOLM 
Holmegårdsvej 12 
7361 Ejstrupholm 
TLF.: + 45 7577 3277 

KVISTGÅRD 
Oldenvej 12 
3490 Kvistgård 
TLF.: +45 4913 9805 
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Wirehejs og kroghejs 

Wire og Kroghejs 

 Flere fabrikater 

 Kranmontering  

 Kombineret med hjælpe 

midler til håndtering af ma-
skiner, såsom pladevibra-
tor mm.  

 Div. lad til hejs 

OPBYGNING 
Opbygning af lastbiler er en 
tillidssag, vi sørger for din 
næste bil bliver en succes 

SERVICE 
Brug fagmanden. Vi  
kommer også gerne ud til 
jer og udfører eftersynet 

PARTIKELFILTER 
Alt i emissionsudstyr,  
til alle typer køretøjer og 
maskiner  

RENSECENTER 
Vi renser dit partikelfilter  
med den seneste miljø- 
tekniske teknologi 
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Tavlevogn 

 Tavleforbrug 65 Ah 

 Radiostyring af skilteflade 

 Min. 48 timers stand alone time 

 Kraftig chassisramme 

 Proportional natsænkning  

 Mulighed for afspærring af 5 vognbaner 

 2 Batteri opladere 220 volt 

 Kan leveres i udryknings udførelse (blå lys) 

RINGSTED 
Kærup Parkvej13 
4100 Ringsted 
TLF.: +45 5761 5162 

EJSTRUPHOLM 
Holmegårdsvej 12 
7361 Ejstrupholm 
TLF.: + 45 7577 3277 

KVISTGÅRD 
Oldenvej 12 
3490 Kvistgård 
TLF.: +45 4913 9805 
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Custom opbygning 

Vil man have en bil som andre ikke har - 
 
kan vi  i vores afdeling i Ejstrupholm ”Holme Lastbiler” 
tilbyde håndbyggede kunstneriske løsninger, som ikke 
ses andre steder.  
 
Bilerne opbygges i tæt samarbede sammen med kun-
den. 

OPBYGNING 
Opbygning af lastbiler er en 
tillidssag, vi sørger for din 
næste bil bliver en succes 

SERVICE 
Brug fagmanden. Vi  
kommer også gerne ud til 
jer og udfører eftersynet 

PARTIKELFILTER 
Alt i emissionsudstyr,  
til alle typer køretøjer og 
maskiner  

RENSECENTER 
Vi renser dit partikelfilter  
med den seneste miljø- 
tekniske teknologi 
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Galleri Box u. 3500 kg. 

RINGSTED 
Kærup Parkvej13 
4100 Ringsted 
TLF.: +45 5761 5162 

EJSTRUPHOLM 
Holmegårdsvej 12 
7361 Ejstrupholm 
TLF.: + 45 7577 3277 

KVISTGÅRD 
Oldenvej 12 
3490 Kvistgård 
TLF.: +45 4913 9805 



39  

Kasseopbygninger 3.500 

Særdeles konkurrencedygtige kasse-
opbygninger, fra vores Polske produ-
cent PLANDEX i Polen.  

 Sandwich i flere udførelser 

 Playwood 

 Alu 

 Køl/Frys 

 Liftmontering  

 Lakering/skrift 

OPBYGNING 
Opbygning af lastbiler er en 
tillidssag, vi sørger for din 
næste bil bliver en succes 

SERVICE 
Brug fagmanden. Vi  
kommer også gerne ud til 
jer og udfører eftersynet 

PARTIKELFILTER 
Alt i emissionsudstyr,  
til alle typer køretøjer og 
maskiner  

RENSECENTER 
Vi renser dit partikelfilter  
med den seneste miljø- 
tekniske teknologi 
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Tiplad u. 3.500 kg. 

Særdeles konkurrencedygtigt 
tiplad fra Scattolini i Italien. 
Top kvalitet, Europas største 
producent.  

 3 vejs tip / låse sikkerhed 

 El-hydraulisk eller over PTO 

 Kontakt m. spiralkabel eller 

 m. kontakt i instrumentbord 

 Stål lad  

 Automatisk bundopluk (bagtip) 

 Surringer iht. DIN75410 

 Eloxeret Alu fjælde / eller 

 Pulver lakeret stålsidefjælde 

Tilbehør: 

 Frontgavl over vindue 

 Baglygte beskyttelse 

 Værktøjskasse 

RINGSTED 
Kærup Parkvej13 
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EJSTRUPHOLM 
Holmegårdsvej 12 
7361 Ejstrupholm 
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Fastlad u. 3.500 kg. 

Særdeles konkurrencedygtigt 
fastlad fra Scattolini i Italien. 
Top kvalitet, Europas største 
producent.  

 Stål lad m. finerbund 

 Surringer iht. DIN75410 

 Eloxeret Alu fjælde / eller 

 Pulver lakeret stålsidefjælde 

 Galvaniseret og lakeret 

Tilbehør: 

 Frontgavl over vindue 

 Baglygte beskyttelse 

 Værktøjskasse 

 Alubund 

OPBYGNING 
Opbygning af lastbiler er en 
tillidssag, vi sørger for din 
næste bil bliver en succes 

SERVICE 
Brug fagmanden. Vi  
kommer også gerne ud til 
jer og udfører eftersynet 

PARTIKELFILTER 
Alt i emissionsudstyr,  
til alle typer køretøjer og 
maskiner  

RENSECENTER 
Vi renser dit partikelfilter  
med den seneste miljø- 
tekniske teknologi 
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Galleri 2015 

RINGSTED 
Kærup Parkvej13 
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Galleri 2015 

OPBYGNING 
Opbygning af lastbiler er en 
tillidssag, vi sørger for din 
næste bil bliver en succes 

SERVICE 
Brug fagmanden. Vi  
kommer også gerne ud til 
jer og udfører eftersynet 

PARTIKELFILTER 
Alt i emissionsudstyr,  
til alle typer køretøjer og 
maskiner  

RENSECENTER 
Vi renser dit partikelfilter  
med den seneste miljø- 
tekniske teknologi 
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Kontakt 

Navn: Afdeling: Mail: Telefon 

Ringsted:    

Lars Hansen Salg lh@lavmands.dk +45 4240 5277 

Per Lavmand Salg  per@lavmands.dk +45 2049 0990 

Henrik Hansen Værksted henrik@lavmands.dk +45 2049 1323 

Per Bruun  Værksted bruun@lavmands.dk +45 4017 8620 

Lasse Ilsfort Partikelfilter rensning lasse@lavmands.dk +45 4214 0743 

Ejstrupholm:    

Niels Aage Salg/Værksted/Rensning naa-jysk@lavmands.dk +45 2243 2822 

Martin Frederiksen Værksted/Rensning mf-jysk@lavmands.dk +45 4093 9496 

Kvistgård:    

Frank P. Jensen Værksted kvistgaard@lavmands.dk +45 4214 0705 

Ejstrupholm 
 

Rensecenter Ringsted 
 

Rensecenter 

Læs mere på:   

www.lavmands.dk 

følg os på  

og på 

Kvistgård 

Partikelfilter rensning 

RINGSTED 
Kærup Parkvej13 
4100 Ringsted 
TLF.: +45 5761 5162 

EJSTRUPHOLM 
Holmegårdsvej 12 
7361 Ejstrupholm 
TLF.: + 45 7577 3277 

KVISTGÅRD 
Oldenvej 12 
3490 Kvistgård 
TLF.: +45 4913 9805 


