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4500P 31 hk vätskekyld bensin V-Twin-motor
 Multi-port digital bränsleinsprutning (DFI) för prestanda,   
 minskad bränsleförbrukning samt chokefri drift.

4500Y 25 hk vätskekyld dieselmotor, 3-cylinders

 Växlad för högt vridmoment och maximal dieselprestanda.

LAPAB Maskin AB har sedan början av 1980-talet 

varit verksam i grönytebranschen.

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.

Varmt välkommen till oss på LAPAB!

Anna & Anders Pettersson med personal

VÄLKOMMEN!

4500 Maskinen är extrautrustad med 
dubbelmontage och 12 V kit.

Modeller



4500P 31 hk vätskekyld bensin V-Twin-motor
 Multi-port digital bränsleinsprutning (DFI) för prestanda,   
 minskad bränsleförbrukning samt chokefri drift.

4500Y 25 hk vätskekyld dieselmotor, 3-cylinders

 Växlad för högt vridmoment och maximal dieselprestanda.

EN SLITTÅLIG MASKIN
Efter en testkörning med denna otroliga, smidiga  
maskin finns inga tvivel kvar. Ventrac 4500 är en  
maskin i en klass för sig! En innovativ design  
kombinerat med fyrhjulsdrift, pendlande chassi  
och en kraftfull motor ger dig en oöverträffad  
stabilitet och kontroll.
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Ventrac förenklar din vardag!
Med Ventrac 4500 kan du snabbt och enkelt göra jobbet. Analysera ditt 
behov och välj redskap. Utför jobbet och njut sedan av det fina resultatet!
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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, 
klippare, konturklippare eller 
cylinderklippare. Underhåll din 
fina gräsmatta med hjälp av 
vertikalskäraren eller luftaren.

Markberedning
Ventracs markberednings-
redskap underlättar din vardag. 
Välj mellan våra robusta 
skopmodeller, jordfräs, 
planeringsharv, kedjegrävare 
eller ytfräs. 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. 

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!



Släntkörning
Letar du efter en säkrare lösning vid släntkörning?  
Med Ventrac 4500 kan du klippa slänter med upp till  
30 graders lutning när du utrustar maskinen med dubbelmontage. 

Viktigt att veta:

 Standard Hjulbreddare Dubbelmontage
30o25o20o

Dubbelmontage eller hjulbreddare

Bredda spårvidden
För ökad säkerhet och stabilitet 
vid släntkörning, montera hjul-
breddare (godkänd upp till 25 graders 
lutning) alt. dubbelmontage 
(godkänd upp till 30 graders lutning).

Låg tyngdpunkt

Stabilitet
Ventracs kompakta chassi är 
designat med låg tyngdpunkt, 
vilket ger maskinen överlägsen 
stabilitet vid släntkörning. 
 

Ledat och pendlande chassi

Markkontakt
När du kör i ojämn terräng pendlar 
chassit, vilket resulterar i att alla 
fyra hjulen har markkontakt.
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Hydrostatisk drivning

Maximal prestanda
Med fyrhjuls- och hydrostatdriften 
får du maximal prestanda 
vid släntkörningen.

Viktöverföring

Sidosläntkörning
Ventracs innovativa viktöverförings-
system förbättrar kraften, styr-
förmågan och ökar säkerheten vid 
sidosläntkörning genom att flytta en 
del av redskapets vikt till maskinen.

Gradskiva

Visar graderna
Använd dig av Ventracs gradskiva 
för att göra din körning säker. 
Skivan visar hur många graders 
lutning maskinen står i.
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Gång- och cykelvägen

Kompakt & kraftig
Tillräckligt liten och smidig att 
ta sig fram längs gång- och 
cykelvägar. Tillräckligt kraftfull 
att snöröja tung blötsnö.

Hytt monterad

Varm & torr
Håll dig varm och torr*, trots full 
snöstorm, med hytten monterad.

* Värmepaket tillgängligt till 
vätskekylda motorer.

 

Droppspridare

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

* Anvisade material
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Snöröjning – en enkel match
Ventrac gör din snöröjning enkel och rolig med sin kapacitet att  
röja allt från de stora ytorna till trottoaren och de djupa snödrivorna.  
Prova du också! 

Borsten som snöredskap

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

V-plog (vikplog)

Skjuter kraftfullt
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.

Snöslungan

För snömassorna
Byggd för massor med snö. 
Denna tvåstegs-snöslunga är 
branschledande inom dess storlek. 
Flyttar ca 2 ton snö/minut och kan 
kasta snön upp till 12 meter!
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Randning av din gräsmatta

Ränder
Med flytande aggregat och  
rullen baktill på aggregatet får  
du en snyggt randad gräsmatta.

Fäll-upp-aggregat

Servicevänlig
Att rengöra och byta knivar kan 
inte bli enklare än så här. Fäll 
upp aggregatet – rengör alt. byt 
knivar – fäll ner – fortsätt arbeta.

Enkel justering

Klipphöjdsjustering
Alla 60” och 72”-klippare har  
en enkel klipphöjdsjusterings-
möjlighet där du manuellt 
ställer in önskad klipphöjd. 
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För dig med krav
Ventrac klippare är det främsta valet för proffsbruk. Du skapar lätt 
en fin randning (stripning) av din gräsmatta samtidigt som du  
klipper med högsta kvalitet.

Byt på
    minut1

Snabba byten

Inga verktyg
Snabbt och enkelt byte 
mellan de olika redskapen

– inga verktyg eller tunga lyft!

Konturklipparen

Följer terrängen
Med tre oberoende klippaggregat 
följer denna klippare konturerna  
av underlaget samt motverkar  
skalpering.

Slyklippare 

Tuff och robust
Röjer enkelt ogräs, högt gräs,  
buskar och sly upp till 
15 mm i diameter.

1110
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Kombiskopa 
Kombiskopan är vändbar för 
att kunna köras framåt och bakåt. 
De dubbla kantskären inkluderar 
ett tandat och ett slätt skär för att 
klara många olika jobb. 

HJ300/480

Tippskopa 
Med denna skopa kan du ställa 
undan din skottkärra. Skopan är 
ett måste för alla Ventrac-ägare. 

HE300/HE480

Ytfräs  
Byggd för att göra tuffa jobb så-
som att jämna till obearbetat eller 
oländigt underlag, t ex nyanlägg-
ningar. Använd även ytfräsen till 
att förnya ytskiktet på grusplaner, 
motionsslingor och t o m fräsa 
bort delar av en gräsmatta. 

KP540

Planeringsharv 
Utför en mängd olika arbeten, 
allt från markarbeten till att 
kratta grusgångar. Den gör arbe-
tet både lätt och effektivt.
De böjda pinnarna kan vändas 
i valbar riktning, beroende på 
önskat resultat.

KR502

Jordfräs 
Jordfräsen är designad för enkel 
beredning av t ex trädgårdar 
och anläggningsytor. Denna 
jordfräs ger föraren möjlighet att 
enkelt övervaka körningen från 
förarplatsen. 

KL480

Kedjegrävare 
Kapabel att gräva ner till 102 cm 
djup och med en bredd på 14 cm. 
Med kedjegrävaren monterad 
på Ventrac 4500 ges föraren 
möjlighet att manövrera in i svår-
åtkomliga platser utan att skada 
gräset/underlaget. 

KY400

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! 

HE302/482

JORD/MARK
Gräsmatteluftare   
Används då gräsmattan är 
kompakt. Den är byggd för att 
lufta gräsrötterna och sätta fart på 
växtligheten. Det gör den genom 
att göra små hål i gräsmattan så 
att ljus når ner till gräsrötterna.

EA600

Slyklippare 
Klipper högt gräs, kraftigt ogräs 
och sly. En stor öppning framtill 
gör det lätt för slyn och gräset 
att matas in i klipparen. Med 
de tre kraftiga knivarna kan du 
klippa sly upp till 15 mm i diame-
ter. Tre olika klipphöjder: 76, 92 
och 108 mm.

HQ680

Klippare  med sidoutkast 
HM2-seriens klippaggregat med 
mulchingsats är byggda för att vara 
de som klipper bäst och har längst 
livslängd inom kategorin finklippare. 
Det kraftiga stålchassit med den 
fullånga bakrullen maximerar gräs-
stripningen och lämnar en snyggt 
klippt gräsmatta efter sig.

HM722/HM602

Vertikalskärare 
Denna vertikalskärare är det 
bästa redskapet för att hålla din 
gräsmatta i trim. Varje skärtand-
sats roterar oberoende av 
varandra vilket leder till mindre 
påfrestning på vertikalskäraren 
och gräsmattan.

EB480

Konturklippare  
Konturklipparen är byggd med tre 
oberoende klippaggregat som sam-
manförs via frontrullar, vilka gör att 
aggregaten följer underlaget utan 
att skalpera gräsmattan. De bakre 
rullarna gör att gräsmattan får en 
fin mönsteraktig finish.

MJ840

Klippare med bakutkast
En fördel med bakutkast är att du 
kan klippa gräs intill ett hinder 
t ex byggnad eller fordon utan att 
behöva oroa dig för att oönskat 
gräsklipp ska stänka på hindret. 
Klippbredden är 152 cm. 

MC600

Kantskärare 
Klarar jobb som att kantskära 
trottoarkanter, grusgångar eller 
rabatter. Du väljer själv om du 
monterar skärtallriken på 
höger eller vänster sida.

ED200

GRÄS/SLY

REDSKAP
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Kör i och spärra 
redskapsfästet

Anslut hydraul-
kopplingarna

Sätt remmen  
på plats

Spänn  
remmen

Klart 
för 
arbete!

1 2 3 4

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

Byt på
    minut1

Schakt/Snöblad  
Arbetsbredder: 122 cm och 152 cm. 
Alla kontrollfunktioner sköts enkelt 
från förarplatsen. De justerbara 
släpskorna anpassas efter önskemål 
och underlag. Bladen kan användas 
i en tippande position och i ett 
upprätt låst läge.

KD482/KD602 Vikplog 
Med vikplogen kan du snabbt 
och enkelt byta från V-plog-
format blad till ett rakt blad 
tack vare det exklusiva S.D.L.A  
kontrollsystemet (se sid 14).  
122 cm V-bredd. Lämpar sig till 
smalare gångvägar där bredare 
blad inte kan användas. 

KV 552

Hytt 
Hytten är specialdesignad för 
Ventrac 4500 och har ett värme-
paket som standard. 
Hytten ger föraren bra komfort, 
bra sikt samtidigt som föraren 
sitter skyddad i alla väderför-
hållanden.

KW450

Lövblås 
Den kraftfulla lövblåsen är byggd 
på en vertikal axel så att den ska 
kunna användas till att blåsa löv, 
pudersnö och även till att blåsa 
bort vattenpölar.

KA160

Snöslunga 
Klarar tuffa tag och kommersiellt 
bruk. En 2-stegs snöslunga med 
en 40 cm diam. solid inmatare, 
för bästa snöförflyttning. Även 
utrustad med en 50 cm diam. 
stor fläkt som har en kapacitet 
att flytta drygt 2 ton snö/minut 
och att kasta snön upp till 12 m. 

KX523

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

SA250

Spridare  
En mångsidig spridare som är 
byggd för att sprida sand, gräsfrö, 
utsäde och gödning. Den går att 
montera både fram och bak på 
maskinen och är utrustad med 
elektrisk kontrollpanel.

 ES220

Borste 
Borsten är konstruerad så att du 
lättare ska komma åt ytorna intill 
husväggar, trottoarkanter samt i 
hörn. Borsten är hydrauliskt vridbar 
och du lyfter och vinklar den enkelt 
från förarplatsen. En automatisk 
nivåinställning ser till att borsten 
alltid är i horisontellt läge. Kan 
enkelt köras både fram- och bak-
länges.

HB580

Stubbfräs 
Fräser snabbt och enkelt bort 
oönskade stubbar och rötter. De 
genomgjutna fräständerna klarar 
tuffa jobb i tuffa miljöer. Med 
stubbfräsen monterad på din 
Ventrac 4500 får du en smidig 
och kraftfull enhet som är klar 
för arbete. 

KC180

JORD/MARK SNÖ/LÖV

REDSKAP

Se gärna våra filmer på:

  .com/ventrac

Spridare  
För arbete i vinterförhållanden. 
Användbara material: bergsalt, 
bulkpellets och saltflingor. 
Som tillval kan du köpa till en 
vibratorsats som ger dig möjlighet 
att även sprida bulksalt.

SS575

Håll utkik efter fler nyheter på www.lapab.com



TILLBEHÖR 4500

DUBBELMONTAGE Ökar 
stabiliteten, dragkraften och säker-
heten vid släntkörning.
  

SOLTAK Skyddar mot regn och sol.  

REDSKAPSFÄSTE BAK Med 
detta fäste kan du även koppla på en 
del av de frontmonterade redskapen 
bak på maskinen.

HJULBREDDARE Ökar stabili-
teten vid körning i slänter upp till 25 
graders lutning.

TUTA Varsko andra att du kommer.

PALLGAFFELSATS Ett smidigt 
tillbehör som lyfter lättare pallar, 
höbalar, halmbalar  m m.

UPPHÖJD PLATTFORM
Ökar höjden av fotplattform för enk-
lare av- och på stigning samt komfort.

2-I-1-FÄSTE Monteras fram på ma-
skinen. Med fästet kan du frontmontera 
dragkulan. Stabiliserar maskinen genom 
att hänga på bärbara vikter (tillval) när 
tunga redskap tillkopplas baktill. Används 
när du kör redskap med 3-punktslyft för att 
fördela vikt till alla fyra hjulen. 

Läs alltid manualen till varje  
redskap och tillbehör och ta del 
av de rekommendationer som finns 
där när det gäller släntkörning!

ELEKTRONISK  
INSTRUMENTPANEL
Innehåller varvräknare, hastighets-
mätare (MPH & KPH ), bränsle-
mätare, timräknare och tempera-
turmätare.

GRADSKIVA 
Gradskiva som indikerar lutning.

S.D.L.A HANDKONTROLL
Ventracs patenterade handkontroll-
system gör det enkelt att köra 
maskinen med handen. Användare 
lovordar denna intuitiva design för 
att få arbetet effektivt utfört.

6 VARNINGSFUNKTIONER
Håller dig informerad visuellt och 
ljudligt med varningslampa och 

summer vid felaktig ladd-
ning, lågt oljetryck, för 
hög motortemperatur och 
hydrauloljetemperatur.

HANDBROMSSPAK
Handbromsspak av biltypsmo-

dell som är placerad lättåtkomlig 
för föraren. 

SERVOSTYRNING
Servostyrningen ger en lättstyrd 
maskin.

Standard Hjulbreddare Dubbelmontage
30o
 

25o
 

20o
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TEKNISK INFO

VENTRAC 4500Y AWD DIESEL

Motor:  Kubota D902 25 hk, 3 cyl, vattenkyld   
 
Bränsle: Diesel

Drivsystem: Hydrostatdrift. AWD (All Wheel Drive)
 
Styrning: Midjestyrd, servostyrning
 
Kraftuttag: Elkoppling (PTO)
 
Däck: 22x12-8
 
Längd: 234 cm  
 
Höjd: 137 cm ROPS 173 cm
 
Bredd: 123 cm
 Med dubbelmontage: 186 cm

Markfrigång: 13 cm
 
Vikt: 795 kg med 3-punktslyft

Max lutning vid släntkörning:
kontinuerlig/perioder om 10 min: 20°/30°
 

VENTRAC 4500P AWD BENSIN

Motor:  Kawasaki FD 851D DFI 31 hk, 2 cyl, vattenkyld   
 
Bränsle: Bensin

Drivsystem: Hydrostatdrift. AWD (All Wheel Drive)
 
Styrning: Midjestyrd, servostyrning
 
Kraftuttag: Elkoppling (PTO)
 
Däck: 22x12-8
 
Längd: 234 cm  
 
Höjd: 137 cm ROPS 173 cm
 
Bredd: 123 cm
 Med dubbelmontage: 186 cm

Markfrigång: 13 cm
 
Vikt: 760 kg med 3-punktslyft

Max lutning vid släntkörning:
kontinuerlig/perioder om 10 min: 30°/30°
 

4500 Standard
Halogenlyse

Integrerad ljuddämpare

Elkoppling (PTO)

Viktöverföring

Elektronisk instrumentpanel

Hög/låg växel

Pendlande chassi

Komfortsits

22 liters bränsletank

Fällbar störtbåge

Bakvikter

3-punktslyft, dragkroksfäste

Redskapsfäste

Extra kraftiga transaxlar

Hydrauluttag, fram

Dubbla hydrauloljefilter

Framskärmar

Fotstöd

Parkeringsbroms

Ratt

S.D.L.A reglage

Förvaringsbox 

Säkerhetsbälte

Mugghållare

4-hjulsdrift

Oljekylare

14

Vi reserverar oss för ev tryckfel i broschyren

Håll utkik efter fler nyheter på
www.lapab.com
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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
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Kolla även in  
Ventrac 3400!
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