
 

 

In 2010 introduceerde MAD een revolutionair beladingssysteem voor bestelwagens. De MAD EasyLoad! Veilig, snel en 
verantwoord in- en uitladen van vracht.   
 
MAD EasyLoad Compact 
 
MAD heeft nu, speciaal voor de kleinere bestelwagen een nieuw beladingssysteem ontwikkeld. De MAD EasyLoad Com-
pact! Een compacte versie van het bekende EasyLoad beladingssysteem.  
Één van de unieke eigenschappen van dit systeem is dat lading niet alleen via de achterkant, maar ook via de schuifdeur 
aan de zijkant kan worden geladen en/of gelost. 

MAD EasyLoad Compact 

NOOIT MEER ZWAAR TILLEN! 
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Eenvoudig bedienbaar 
 
De handige en eenvoudig bedienbare MAD EasyLoad Compact is voor 
vrijwel iedere bestelwagen dé oplossing voor het in- en uitladen van 
zwaardere vracht. De inschuifbare giek is draaibaar en kan een last tot 
200 kg tillen.  
 
De MAD EasyLoad Compact is met één hand te bedienen en wordt 
gemonteerd in een zelfdragend frame, waardoor de krachten opgeno-
men worden door de vloer, niet door het dak. Bij overstap op een ander 
model bestelauto, kan de MAD EasyLoad Compact eenvoudig uit- en 
ingebouwd worden. 
 
 
 
Verantwoord en effectief 
 
De MAD EasyLoad Compact ontlast berijders en voorkomt rugklachten. 
Door de MAD EasyLoad Compact neemt de flexibiliteit en productiviteit 
van uw wagenpark toe. Eén persoon kan met dit laadsysteem zelfstan-
dig alle vracht in- en uit laden. Hiermee wordt personeel en ruimte ef-
fectief en optimaal benut. 
 
 
 
Maatwerk is mogelijk  
 
Voor een groot aantal ladingen is er een assortiment aan bijpassende 
hijsmiddelen beschikbaar, zoals pallethaken, vatenklemmen, hijsban-
den en rondstroppen. Meer informatie over de EasyLoad Compact is te 
vinden op www.easyload.nl. Wie advies wil bij het inbouwen of vragen 
heeft, kan contact opnemen met MAD: 0318 – 58 61 00. 

Technische gegevens: 
      
Maximale hefcapaciteit:   200 kg  
Ingeschoven lengte:    130 cm 
Maximale hefhoogte:   250 cm (minus de hoogte van de binnenruimte) 
Eigen gewicht:    85 kg (inclusief lier en inbouwframe) 
Specificatie lier:    12V 100A 
Bediening lier:    elektrisch door drukknop in handheld unit 
Schuifsysteem:   manueel 
Schuifsysteem links rechts:  manueel 
Hefsnelheid:     10 cm per seconde 
Dikte hijskabel:    ø 4 mm 
Gemiddelde montagetijd:   4 uur 
 
Keuringen:     CE, NEN-EN-14492-2 
 
MAD heeft tevens voor al personen– en bedrijfswagens een uitgebreid programma hulpveer- en 
luchtveersystemen beschikbaar. Informeer bij uw werkplaats of dealer. 
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Het MAD EasyLoad Compact beladingssysteem voor lichte bedrijfsauto’s 
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P.O. Box 760 
3900 AT Veenendaal 
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Tel. (+31) 318 58 61 00 
Fax (+31) 318 54 12 13 
E-mail: info@mad-tooling.com 
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