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Brdr. Plagborg

LETVÆGTSKASSER  /  MONOPAN

ALUKASSER

FRAGTLAD   

KNÆKLAD

FOLDEDØRSKASSER

ÅBNE SOM LUKKEDE  LAD   

MURSTENSLAD   

SPEC IALOPBYGNINGER



Brdr. Plagborg 
– er en virksomhed med 
kvalitet og kundeservice 
som hovedmål. 

Brdr. Plagborg
– har mange års erfaring ! 
Og bevidsthed om kravene  
til kvalitet og service gør, 
at vi hører til blandt de 
førende på markedet.

Mange muligheder inden  
for stål og aluminiums-
opbygninger, bl.a:

t letvægtskasser/monopan
t sandwichkasser
t alukasser
t fragtlad
t knæklad
t foldedørskasser
t åbne som lukkede lad
t murstens-/trælastlad
t tiplad
t køle-/varme-/frostkasser
t specialopbygninger

Brdr. Plagborg
– er autoriseret  
forhandler- og 
serviceværksted af z-lifte.

t vi står klar med hjælpen
t altid lifte på lager !

MONOPAN - markedets letteste

Markedets letteste distributionskasse ”Plagborgkassen” 
i monopan har med stor succes spredt sig til hele landet.

t slagfast, slut med buler
t let isolerende
t lysindfald
t færdig lakerede paneler
t elokseret aluminium
t hurtig levering
t indrettes efter ønske

Monopan  
letvægtskasse 

med 750 kg Z-lift 
bygget på trailer.

t 

Kan leveres med lakerede sider excl. hjørner, topklap og evt. med 
polyesterfremspring eller skrå førerhusoverhæng i monopan.

Foldedøre i monopan

NU OGSÅ MED GLATTE 

SANDWICHPANELER



                

                

Knæklad/autotransporter og 
åbne lad opbygges i ren aluminium 
eller galvaniseret stål, med eller 
uden sider.

Der findes forskelligt tilbehør 
til knæklad, som f.eks. slidsker,  
værktøjskasser, wirespil, rotor-
blink, hjulholdere, anhængertræk  
m.m.

ALU-LETLAD
Lettere og bedre kan det ikke gøres.  
Vælg mellem træ- eller  
aluminiumsbund...

 Gartnerlad i aluminium  
- fåes også med 300 mm oplukkelige sider

ALU-KNÆKLAD
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Brdr. Plagborg er leverandør af 
transportkasser til Post Danmark.
Vi opbygger aluminiumskasserne 
med sidedør og lift.
Vi sørger for en totalløsning.

3500 kg bil med alu-presenningslad med mulighed for åbning i én eller begge sider. 
Evt. med skydepresenning. Opbygges efter ønske – f.eks. med pakkelem, sidedør, surringsskinner, 
lift med foldeplade, spoiler, polyester fremspring m.m.

                  
MINI-FRAGTLAD



         

                

Brdr. Plagborgs folde-
dørskasser er en  
optimal løsning til 
langt gods, som  
indlæsses fra siden. 

Vi leverer komplette løsninger, bl.a. med 
værktøjskasser, teleskopstænger, surringskroge, 
pakkelem, anhængertræk, lift og evt. lakering af 
opbygningen. F.eks. foldedørskasse i aluminium 
med 6 foldedøre i venstre side og en lille 
pakkelem i højre side. Rustfrie lukkere er  
indbygget i aluminiumsprofilerne. 

FOLDEDØRSKAS SER  I   ALUMINIUM 

                
K ØLEBILER 

NU OGSÅ GODKENDTE KASSER 
TIL FNA OG FRC

Brdr. Plagborg opbygger kasser til  
køle-/varme-/frost transport. De leveres komplet med køleanlæg.



         

SPECIALOPBYGNING

t Gasbiler 
til transport 
af gasflasker, 
strøkasser 
under lad i 
aluminium.

t Rampebil til underboringsmaskine.

t Dyretransporter i aluminium og monopan 
med skillerum, hydraulisk rampe i bag, vinduer, 
udluftning, gummibund m.m.  
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ALU-FRAGTLAD

Brdr. Plagborg har i samarbejde med 
Hydro Aluminium videreudviklet det 
velkendte alu-fragtlad opbygget i  
kvalitetsprofiler. Bl.a. med skjulte 
hængsler i ladsiderne og surringskroge 
indvendig i kantvangen.

Som den eneste opbygger i Danmark, 
har Brdr. Plagborg fået testet og godkendt flere forskellige opbygninger til 13 tons nyttelast uden 
surring i henhold til DIN EN 12642 Code XL standarden af TÜV Nord. 
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Vi forhandler og opbygger distributionskasser i alle udgaver, farver og mål med galvaniseret 
stål- eller aluunderramme. Last- og varevogne, store som små.
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