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VITRA 
EN MASKIN SOM LOCKAR

VITRA C-SERIEN 
DESIGN SOM TILLTALAR
Vitra C-serien har ett modernt och smidigt utseende som samtidigt utstrålar elegans och stil, men är trogen sitt ursprungliga robusta 
Vitra DNA. Den ursprungliga färgen har ändrats till gråtoner, men den blå färgen återkommer i flera designelement.  
I den nya designen beaktas de senaste säkerhetsstandarderna, liksom optimal komfort för föraren. 

Med innovativa lösningar som "Silent cabin", hyttfjädring som ger optimal fjädring och förarkomfort utan att kompromissa med 
effektiviteten (se s. 5) en nyutvecklad Danfoss-drivlina med högre körhastighet och lastkapacitet, miljövänliga steg V-motorer samt en 
nyutvecklad hytt blir den nya Vitra C-serien ett effektivt arbetsredskap för yttre underhåll.
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VITRA 
EN MASKIN SOM LOCKAR

EFFEKTIVITET SOM ÖVERTYGAR
Vitra C-serien är byggd med de senaste komponenterna från bla. 
Danfoss, Caterpillar och Yanmar. Genom ett nära samarbete med 
våra leverantörer har vi lyckats att utveckla ett modellprogram 
där alla enskilda delar optimeras in i minsta detalj. Således byggs 
användarvänlighet, motorprestanda, hydraulisk flexibilitet och de 
högsta miljökraven ihop i en effektiv maskin. 

" Den nya Vitra C-serien innehåller 
DNA från mer än 20 års erfarenhet av 

maskiner för underhåll av  
utomhusmiljöer"

KVALITET SOM KÄNNS
Vitra C-serien bygger på kvalitet med ett starkt höghållfast 
stålchassi, kombinerat med effektiva steg V-motorer och hydrauliska 
komponenter av toppklass. Kombinerat med över 20 års erfarenhet 
och effektivt hantverk garanterar det en maskin som håller många år 
framåt. 

C-serien utvecklas och produceras i nära samarbete med några av 
världens ledande leverantörer av motorer och hydraulik. Varje detalj 
har utvecklats i strävan att optimera maskinen och därmed uppnå 
ännu högre effektivitet, prestanda och lägre bränsleförbrukning.
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KOMFORT SOM MÅSTE UPPLEVAS

OPTIMAL ARBETSMILJÖ
 
Komforten i den nya Vitra C-serien är i toppklass - du upplever detta så fort du kommer in i hytten. Den revolutionerande "Silent 
Cabin" -upphängningen välkomnar föraren med en effektiv arbetsplats. Den luftfjädrade komfortstolen tar effektivt bort eventuella 
rester av vibrationer och säkerställer en extremt bekväm och skonsam förarmiljö. Hytten är utrustad med exklusiv utrustning 
som tillsammans med isolering och fjädring effektivt håller buller borta. Den rymliga hytten är utrustad med ett mycket effektivt 
värme- och ventilationssystem med 5 luftventiler som håller föraren varm och fönstren rena i vinterkylan och håller hytten sval i 
sommarvärmen. 
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      LÅG LJUDNIVÅ 
Kabinupphängningen "Silent Cabin" har 
utvecklats exklusivt för Vitra C-serien. 

Kriterierna för systemet har varit att utveckla 
ett fjädringssystem som fungerar optimalt 
även med tunga redskap eller laster 
monterade på maskinen och oavsett om 
belastningen är fram eller bak. Dessutom 
får maskinens stabilitet inte påverkas av 
hyttupphängningen. 

Med "Silent Cabin" uppnås en utmärkt 
körkomfort. "SIlent Cabin" har utvecklats 
i samarbete med en av Europas ledande 
tillverkare av hydroelastisk fjädring och 
består av åtta enheter som tillsammans 
effektivt isolerar hytten från stötar och 
vibrationer. 

 "SIlent Cabin" filtrerar också en stor del av 
de längsgående och tvärgående rörelserna 
bort från föraren.

UTMÄRKT ÖVERBLICK
Med 360 ° sikt i hytten har föraren en tydlig vy för att 
navigera i trafiken säkert medan han utför arbete. 

Ett effektivt backkamerasystem med möjlighet till upp 
till två kameror (tillval) möjliggör ytterligare översikt 
direkt från hytten.

SÄKERHET I TOPP
Den nya hytten i C-serien är en säker arbetsplats.  
De fyra kraftiga stolparna i höghållfast stål ger optimal 
säkerhet för föraren och toppresultat vid krocktester

Med två åtkomstdörrar säkerställs att föraren alltid kan 
komma in och ut, åt sidan bort från trafiken.Alla modeller i C-serien är utrustade med samma välisolerade 

komforthytt som är effektivt dämpad och har en mycket låg ljudnivå,  
hög förarkomfort för optimala arbetsförhållanden
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PRESTANDA SOM LEVERERAR  

FLEXIBILITET
SOM LOCKAR

Det krävs inte bara kraft för att vara effektiv. 

Med en styrvinkel på upp till 54° och en bredd på upp till 107 cm tar  
sig Vitra C-serien säkert runt i skarpa svängar och trånga passager. Vitra  
klarar lätt trottoarkanter upp till 150 mm. Den effektiva midjan ledar upp 
till 10° och klarar stora ojämheter utan att tappa  
greppet.

Med en inre svängradie på endast 73 cm är Vitra flexibel och smidig även  
vid smala passager.
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PRESTANDA SOM LEVERERAR  HÖG KÖRHASTIGHET
Körhastigheter på 27 km/h för C2.25 och så höga 
som 40 km/h för C3.75 gör det inte bara möjligt att 
utföra uppgifter som halkbekämpning och snöröjning 
snabbt, utan minimerar också tiden som spenderas 
på transporter från A till B. Föraren uppnår en effektiv 
arbetsdag med uppgifter inom flera områden och 
därmed över längre sträckor.

HÖG KOMFORT
Hytten är som standard utrustad med ett effektivt 
värme- och ventlationssystem. Som tillval i C2-serien 
och standard på C3-serien finns ISO-godkänt 
luftkonditioneringssystem, testat i klimatkammare 
vid teperaturer från -15° till +38° . Kombinerat med en 
tyst kabinfläkt och 5 kraftfulla reglerbara munstycken 
förs den tempererade luften bekvämt och effektivt in i 
hytten.

HÖG PRESTANDA
De effektiva Stage-V-dieselmotorerna erbjuder inte bara 
effektöverskott för dagliga uppgifter. Med 75 hk och 270 
nm har Vitra C3.75, den senaste tekniken som variabel 
turboladdare, commonrail-insprutning och elektronisk 
motorstyrning. Dessutom sparar Vitra miljön med 
mycket låga partikelutsläpp och ett CO²-utsläpp som är 
cirka 25-35% lägre än för bensindrivna maskiner.  

FLEXIBILITET
SOM LOCKAR

Med en inre svängradie på endast 73 cm är Vitra flexibel och smidig även  
vid smala passager.

Med två dörrar för in och ursteg är säkerhet och komfort i toppklass. En smidig detalj är  
rattstången med "Auto exit", som med ett lätt tryck automatiskt vinklas framåt för att  
underlätta in-/ursteg.
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EGENSKAPER SOM  ÖVERTYGAR

En redskapsbärare är byggd för att lösa många olika uppgifter. 
Vitra C-modellerna är utformade för att lösa alla dessa med  
en lätthet och effektivitet som övertygar.  

Den nyutvecklade A-ramen, konstruerad med inbyggda flatface- 
snabbkopplingar, gör monteringen av redskap till en lek.

Ett nyutvecklat "Rail System" kombinerat med avställningsvagnar  
för redskapen ger en optimering vid av -och påmontering av  
bakmonterade redskap.

 
De många olika monteringsalternativen på Vitra  
C-serien i kombination med stort effektöverskott  
och de många redskapsalternativen ger en riktig  
multimaskin som kan användas för alla typer av  
arbetsuppgifter - året runt!

" Mer än 50 olika 
redskapsalternativ säkerställer  

verklig multifunktionalitet"

Behållare sopsug

Gräsuppsamlare

Lastflak

Saltspridare

Varmvattensystem

Vattentank

Snöblad

V-plog

Frontsop

Sopsug fram

Rotorklippare

Bioklipp

Slaghack

Häckklippare

Ogräsborste

Ogräsbekämpning

Vattenspridare

Lövsug

Skopa
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EGENSKAPER SOM  ÖVERTYGAR

En redskapsbärare är byggd för att lösa många olika uppgifter. 
Vitra C-modellerna är utformade för att lösa alla dessa med  
en lätthet och effektivitet som övertygar.  

Den nyutvecklade A-ramen, konstruerad med inbyggda flatface- 
snabbkopplingar, gör monteringen av redskap till en lek.

Ett nyutvecklat "Rail System" kombinerat med avställningsvagnar  
för redskapen ger en optimering vid av -och påmontering av  
bakmonterade redskap.

 
De många olika monteringsalternativen på Vitra  
C-serien i kombination med stort effektöverskott  
och de många redskapsalternativen ger en riktig  
multimaskin som kan användas för alla typer av  
arbetsuppgifter - året runt!

Den nyutvecklade A-ramen med inbyggda flatface- 
anslutningar säkerställer enkel och snabb koppling  
av redskap.

ENKEL ATT HANTERA
Det nyutvecklade styrsystemet för hydraulik säkerställer enkel 
och snabb utbildning av nya användare, samt effektiv och exakt 
drift, oavsett arbetslivserfarenhet. C3-serien är utrustad med ett 
hydrauliska kraftuttag som säkerställer optimal flödeskontroll 
för ett givet redskap. Systemet styrs enkelt från den inbyggda 
skärmen i armstödet och optimerar driften av varje redskap.

C3-serien är lätt att hantera med de 2 proportoerliga joysticks, 
vilka säkerställer att den intuitiva manövreringen kan utföras med 
millimeterprecision.

Behållare sopsug

Gräsuppsamlare

Lastflak

Saltspridare

Varmvattensystem

Vattentank
Släpvagn

Tippvagn 

Traktorkärra

Sandspridare

Tallriksspridare

Högtryckstvätt

C2-serien är byggd med funktionell och enkel manövrering som 
säkerställer effektiv och exakt drift, oavsett uppgift.

" En maskin för alla 
årets uppgifter"
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SOPSUG SOM PRESTERAR
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SOPSUG SOM PRESTERAR BORST/SOPSUG
Vitras effektiva borst och sugsystem har 
vidareutvecklats med en ny frontenhet som  
är kompaktare och ger bättre sikt. 

Det breda sughuvudet tar effektivt upp skräp 
och löv. En halvautomatisk frontklaff säkerställer 
effektiv insamling av flaskor, kvistar och större 
mängder löv.

Allt sugs upp i den rymliga avfallsbehållaren med 
en volym på 850/650 liter (ISO15429-2)

Det effektiva cyklonfiltret rengör luften effektivt 
och minskar behovet a vatten för dammbindning 
med 70%.  Med en vattentank på 140 liter krävs 
färre stopp för vattenpåfyllning.

" Gör det möjligt att spara 
upp till 70% vatten "

 
Den nya frontenheten med ett effektivt 
2-borstsystem och ett brett sughuvud har 
reducerats med cirka 70% i längd, vilket gör 
arbetet smidigare och ger förbättrad tillgänglighet 
och manövrerbarhet.

TESTAD I EUROPA
Vitras borst/sugsystem har testats  
och certifierats av EUnited med  
ett resultat som överstiger  
toppresultat för  
sin klass med mer än 50% 

Med extern sugslang är det möjligt att rengöra ytor där maskinen 
inte kan köras.

Behållaren tömms direkt innifrån hytten och med en tipphöjd på 
135 cm kan tömnningen ske direkt i ett containerflak eller vagn.
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EFFEKTIV RENHÅLLNING
Förutom VItras välkända borst och sugsystem har C-serien 
även ett brett sortiment av redskap för utvändig rengöring 
som spänner över bland annat. Vittras egenutvecklade 
centrumdrivna och mittsvängande sopvals, frontmonterat 
sugmunstycke för lövupptagning och ett brett urval av 
miljövänliga och effektiva ogräsbekämpningsverktyg, med 
antingen varmluft, vamtvatten eller mekanisk ogräsborste.

Den mittdrivna sopmaskinen är utformad för att komplettera 
maskinens kraft och manövrerbarhet på bästa möjliga sätt.

Till det breda utbudet av effektiva och miljövänliga 
ogräsbekämpningsverktyg räknas också bekämpning  
med varmluft .

Den kraftfulla ogräsborsten avlägsnar även de mest envisa 
ogräsen. Genom att kombinera ogräsborsten med ett borst/
sugsystem möjliggörs effektiv bekämpning och uppsamling i ett 
arbetsflöde.
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EFFEKTIV RENHÅLLNING

Vitra C3's nya borst- och sugsystemet manövreras enkelt med två proportionerliga 
joysticks, och föraren har möjlighet att övervaka både sughuvudet och området 
bakom maskinen med ett effektivt kamerasystem (tillval)

NYTT BORST- OCH SUGSYSTEM FÖR C3 SERIEN
HELT NY STANDARD FÖR ETT BORST OCH SUGSYSTEM I SIN KLASS

För Vitra C3-serien introduceras ett nyutvecklat borst/sugsystem som inom ett brett spektrum av områden sätter helt ny standard 
för borst/sugsystem i sin klass. Systemet erbjuder bland annat enastående sugkraft, en behållarvolym på 1350L och en effektiv 
frontsop med borstar, steglös varvtalskontroll och borsttryck med individuell justering av borstarna. Dessutom erbjuder systemet 
kollisionsskydd, hög tipphöjd, stor färskvattentank och möjlighet till recirkulering av vatten.
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GRÖN OMSORG SOM IMPONERAR

GRÖNT UNDERHÅLL
Gräset växer och måste klippas kontinuerligt. Därför kan Vitra 
leverera mer än 15 olika klipplösningar, så det finns definitivt 
en som matchar dina behov.

Med en kapacitet på 10 000 upp till 30 000 m² per timme kan 
en fotbollsplan klippas på mindre än 15 minuter.

I praktiken innebär det att boende nära de områden som 
klipps slipper störas av maskiner som arbetar flera timmar i 
veckan. 

En annan fördel är att samma maskin kan klippa allt gräs, inkl. 
kanter, rabatter etc. Gräsklippning med maskin är också en stor 
fördel för miljön, då energiförbrukningen är ca 40% lägre vid 
systematisk klippning jämfört med godtycklig klippning.

Genom att klippa gräset med Vitra uppnås en betydande synergi 
när maskinen kan användas året runt för olika uppgifter.

"Med en areal på upp till 30 000 m2 per 
timme klipps en fotbollsplan 

på under 15 minuter"
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Det breda urvalet av gräsklippare för Vitra  
säkerställer att det alltid finns en modell  
som täcker de aktuella behoven.
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VINTERSERVICE SOM FUNGERAR

SNÖ OCH IS
Med Vitra C-seriens höga effektöverskott, höga körhastighet och stabilitet är maskinerna utmärkta för vinterjobb. Med sopvals, 
schaktblad eller V-plog avlägsnas snö och is effektivt. Ett allt vanligare alternativ är  "svarta vägar", vilket innebär att trottoarer, 
stigar och liknande är helt rensade från snö och slask. Detta gör delvis framtida snöröjning mycket enklare men sparar också 
avsevärt på den efterföljande halkbekämpningen.  

Med en Vitra sopvals som täcker maskinens fulla bredd, centrumdrivning och mittsvängning, kan sopvalsar med en arbetsbredd 
ner till 1100 mm. användas, vilket gör det lättare att komma fram GENOM trånga passager.
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VINTERSERVICE SOM FUNGERAR
SAND & SALT SPRIDARE
En fallspridare används för trottoarer och stigar, där den sprider 
maskinens bredd, självlastande eller från silo. Spridarna finns 
med manuell inställning av mängd, men kan uppgraderas med 
fjärrstyrning av spridningsmängd så att föraren kan ställa in önskad 
giva från hytten. Dessutom kan start/stopp-automatik väljas så 
att spridaren stannar när maskinen stannar, t.ex. vid trafikljus. 
Slutligen erbjuds också körautomatisering för att säkerställa en viss 
spridningsmängd oavsett körhastighet.

En tallriksspridare med en arbetsbredd på upp till 6 m kan  
används för större ytor som parkeringsplatser.  
Tallriksspridare kan levereras med samma alternativa  
inställningar av mängd, samt möjlighet att justera  
spridningsbredden som fallspridaren.

Med en kombispridare, där du från hytten enkelt kan välja mellan 
fall- eller tallriksspridarfunktion, uppnås den största flexibiliteten och 
förmågan att anpassa spridaren till olika områden och uppnå bästa 
möjliga resultat.

Det finns många olika material tillgängliga för användning mot halka.  
De vanligaste är sand och salt. 

Sand är skonsam mot miljön och fungerar även vid mycket låga temperaturer.  
Salt tar bort snö och is till viss del och löses upp av vind och väder.

Salt finns i många olika former. 
Observera att vissa typer av salt 
lämpar sig mindre bra för spridning.

Flera spridare kan kombineras med originalflak
från Vitra, vilket gör det möjligt att öka mangden  
material och underlättar fyllningen.
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HÅLLBARHET / KVALITET
Vitra är byggd för att hålla i många år. Majoriteten av verktygsbärarna från Vitra är fortfarande i drift efter 15 år. 
Den långa livslängden i kombination med långa serviceintervall ger inte bara en god totalekonomi utan också en hållbar  
maskin som redan från produktion och resten av sin livslängd ger minsta möjliga påverkan på miljön.

Mer än 92% av materialet i en Vitra kan återvinnas.

 92% 
KAN ÅTERANVÄNDAS

MILJÖ
Motorerna säkerställer upp till 95% mindre  
NOX- och partikelutsläpp jämfört med tidigare generationer  
av dieselmotorer och CO² -utsläppen minskar med cirka 35%  
jämfört med bensinmotorer.

STEG-5 MOTORER I ALLA MODELLER
UPP TILL 95% REDUKTION I NOX OCH PARTIKLAR

Alla tre Vitra-modellerna i den nya C-serien är byggda med Steg-5 motorer. Motorerna säkerställer inte bara upp till 30% mer effekt 
och vridmoment utan uppfyller också de senaste miljökraven och ger därför upp till 95% minskning av utsläppen av NOX och 
partiklar, precis som CO² reduceras med cirka 35% jämfört med bensinmotorer.  
Dessa bidrar till en bra miljö, utan att kompromissa med prestanda!
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HÅLLBARHET / KVALITET

92% 
KAN ÅTERANVÄNDAS

MILJÖ
Motorerna säkerställer upp till 95% mindre  
NOX- och partikelutsläpp jämfört med tidigare generationer  
av dieselmotorer och CO² -utsläppen minskar med cirka 35%  
jämfört med bensinmotorer. Med Vitra finns det alltid en  

återförsäljare nära dig som är  
redo att hjälpa

MODELL VITRA C2.25 VITRA C2.35 VITRA C3.55 VITRA C3.75

Motor:  Yanmar Kubota Caterpillar Caterpillar

Effekt: 18 KW / 25 HK - 68 Nm 25 KW / 33 HK - 69 Nm 36 KW / 50 PS - 166 Nm 55 KW / 75 HK - 270 Nm

Hastighet: 0 - 27 km/t 0 - 30 km/t 0 - 35 km/h 0 - 40 km/t

Transmission: Danfoss Hydrostat Danfoss Hydrostat Danfoss Hydrostat Danfoss Hydrostat

Fyrhjulsdrift / Differentialspärrar: Permanent / Automatisk Permanent / Automatisk Permanent / Automatisk Permanent / Automatisk

Frontlift (Lyftförmåga): Kat. 0 (450 kg) Kat. 0 (450 kg) Kat. 1N (950 kg) Kat. 1N (950 kg)

Ljudnivå i hytten: < 75 db(A) < 75 db(A) < 70 db(A) < 70 db(A)

HYDRAULIK

PTO: 50 l. / 200 bar 50 l. / 200 bar - -

Lågeffekts PTO: 15 l. / 160 bar 15 l. / 160 bar - -

Proportional PTO: (Fram/Bak) - - 0-75 l. / 250 bar 0-75 l. / 250 bar

ELEKTRISK SYSTEM

Batteri / Generator 12V - 47 AH / 55A 12V - 47 AH / 3555A 12V - 60 AH / 85A 12V - 60 AH / 85A

DIMENSIONER

Längd: 2790 mm. 2790 mm. 3416 mm. 3416 mm.

Bredd: 1070 mm. 1070 mm. 1100 - 1310 mm. 1100 - 1310 mm.

Höjd: 1980 mm. 1980 mm. 1983 - 1990 mm. 1983 - 1990 mm.

VIKT

Egen / Körklar vikt: 1160 / 1220 Kg. 1130/ 1250 Kg. 1620 / 1740 Kg. 1710 / 1830 Kg.

Dragvikt bromsad / obromsad: 1250 / 750 Kg. 1250 / 750 Kg. 2250 / 750 Kg. 2250 /750 Kg.

Totalvikt: 2500 Kg. 2500 Kg. 3500 Kg. 3500 Kg.

Lastkapacitet: 1220 Kg. 1250 Kg. 1760 Kg. 1670 Kg.

TEKNISKA DATA

SERVICE
SOM FUNGERAR
Vi arbetar efter principen att det ska vara en så kort kontaktväg som möjligt från fabriken till slutanvändarna.

Vårt välsorterade lager är redo att betjäna våra återförsäljare direkt eller online via Vitra reservdelsbutik som aldrig har stängt.  
Det är viktigt att serva Vitra korrekt och de auktoriserade Vitra-återförsäljarna är alltid redo att hjälpa till och se till att maskinen 
kan fortsätta att fungera effektivt.

Alla Vitra levereras med 24 månaders garanti, med möjlighet att förlänga upp till 60 månader.



© 2020 Alla rättigheter förbehållna Lindholdt Maskiner A/S - Denna trycksak är skyddad av internationella upphovsrättslagar.

Ingen del av denna broschyr, inklusive bilder och text, får reproduceras, distribueras, översättas eller överföras i någon form eller på något  
sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering eller reproduktion utan föregående skriftligt tillstånd från Lindholdt Maskiner A/S.

ÅTERFÖRSÄLJARE
SOM FINNS FÖR DIG
Vitra säljs genom ett kompetent 
återförsäljarnätverk, som alltid är redo med 
kunskap, rådgivning och hjälp.

De auktoriserade Vitra-återförsäljarna 
förbättrar kontinuerligt sina färdigheter 
genom olika utbildningar och har 
direktkontakt med Vitra för snabb 
problemlösning.

Återförsäljarnätverket står i nära kontakt 
med vår tekniska avdelning, som är redo 
med råd och vägledning i alla situationer.

Din lokala återförsäljare :

Producent:

Lindholdt Maskiner A/S
Industrivej 8
DK-6818 Årre

Telefon:  +45 76 77 44 77

E-mail:  info@lindholdt-maskiner.dk

Web:  www.lindholdt-maskiner.dk

Nellemann Machinery AB
Idrottsvägen 4
596 34 SKÄNNINGE

Telefon: +46 13 25 36 00

E-mail: info.se@nellemannmachinery.com

Web: www.nellemannmachinery.se


