
EasyLoad

M.A.D. 
Beladingsysteem voor lichte bedrijfsauto’s

Eenvoudige en bedrijfszekere montage

Het onboard belading systeem de M.A.D EasyLoad bestaat

uit een hoogwaardige compacte lierunit met een uitschuif-

bare giek. De stabiele lichtloop-constructie garandeert een

absolute bedrijfszekerheid en is onderhoudsarm.

De inbouw is uitermate eenvoudig. De M.A.D. EasyLoad wordt

op een lichtgewicht zelfdragend frame gemonteerd welke

gepositioneerd wordt door een bevestiging aan bestaande

verankeringpunten in de laadruimte. Slechts 2 kabels moeten

aangesloten worden op de stroomvoorziening van het voertuig.

Dure aanpassingen zijn niet noodzakelijk. Bij het wisselen van

het voertuig kan de M.A.D. EasyLoad eenvoudig in- en uitge-

bouwd worden. Een forse kapitaalvernietiging is zo te voor-

komen!

Op maat gemaakte frames zijn beschikbaar voor alle popu-

laire lichte bedrijfsauto’s.

Inbouwschema

Technische gegevens:

Maximale hefcapaciteit: 250 kg 

Lengte ingeschoven toestand: 227,5 cm

Maximale lasthoogte: 300 cm (minus de hoogte van de binnenruimte)

Eigengewicht: 110 kg (inclusief lier en exclusief inbouwframe)

Specificatie lier: 12V 100A

Bediening lier: elektrisch door drukknop in handheld unit

Schuifsysteem: elektrisch door drukknop in handheld unit 

Hefsnelheid : 10 cm per seconde

Draaddikte : ø 5 mm

Gemiddelde inbouwtijd: 3 uur

Beschikbare inbouwframes: Citroën, Fiat, Ford, Iveco, Mercedes, Nissan, Opel, 

Peugeot, Renault, Volkswagen ea

Veiligheid: CE, NEN-EN-14492-2

M.A.D. heeft tevens voor al uw beladingproblemen een uitgebreid programma Powersprings

en interactieve luchtveersystemen beschikbaar. Informeer bij uw werkplaats of dealer. 
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Wereldprimeur van M.A.D.

M.A.D. de Nederlandse suspension specialist en fabrikant

van remschijfafdraai-apparatuur introduceert een slimme

oplossing voor het beladen van lichte bedrijfsauto’s : het

onboard beladingsysteem de M.A.D. EasyLoad.

De M.A.D. EasyLoad zal de dagelijkse praktijk bij bedrijven met

transportvraagstukken drastisch veranderen. Voor het eerst kunnen

zware en/of moeilijk te hanteren lasten door slechts één persoon

in-en-uitgeladen worden. Zonder krachtsinspanning, veilig en snel.

Nieuwe mogelijkheden dienen zich aan. Wat tot nu toe niet,

of slechts moeizaam te beladen was laat zich nu probleem-

loos handelen.

Investeer in meer flexibiliteit welke economisch verant-

woord ingezet kan worden en verlicht het werk van u en/of

uw medewerkers met de M.A.D. EasyLoad.

Vergemakkelijkt het heffen en rangeren

De M.A.D. EasyLoad onderscheidt zich duidelijk t.o.v van

de overige beladingshulpen. Met behulp van een elektrisch

aangedreven uitschuifbare giek kunt u lasten tot 250 kg een-

voudig heffen en in de laadruimte rangeren. De bediening

van de lier en de giek geschiedt elektrisch met één druk op de

knop. De handige mobiele bedieningsunit kan eenvoudig met

één hand worden bediend. U hebt geen extra hulpmiddelen

nodig en bent niet afhankelijk van de infrastructuur op locatie.

De M.A.D. EasyLoad is niet alleen zeer betrouwbaar, maar

is ook goed doordacht. Voor bijna ieder transportvraagstuk

bestaan er speciale last-opnamemiddelen, van metaalklem-

men tot hijsbanden en rondstroppen. Van vatenklemmen,

pallethaken tot permanente hefmagneten.

Revolutionair beladen: M.A.D. 

Spaar de ruggengraat van uw 
onderneming

De M.A.D. EasyLoad ontlast berijders en me-

dewerkers en voorkomt gesondheidsproble-

men. Speciaal het ontstaan van rugklachten,

die bij het veelvuldig heffen en verschuiven van

zware lasten bijna automatisch ontstaan, wor-

den vermeden. 

De M.A.D. EasyLoad vergroot de flexibiliteit en

productiviteit van uw wagenpark door een be-

tere beladingsgraad en inzetbaarheid van het

voertuig(park). In veel situaties kan zelfs een

tweede man (bijrijder) worden uitgespaard.
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