
DEN NYE
VITRA 
C-SERIE

..designet til hele verden
Dansk Produceret 

FIRE NYE MODELLER
DIESEL OG BENZIN - FRA 25 TIL 75 HK

SILENT CABIN
Nyudviklet hydraulisk kabineophæng

STAGE-V MOTORER
Nyeste teknik og forbedret ydeevne

MULTIFUNKTIONALITET
Én maskine til alle opgaver – Året rundt
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DANSK KVALITET
DANSK PRODUCERET - DESIGNET TIL HELE VERDEN

Vitra har kræfter og udrustning til at være basismaskine for enhver arbejdsopgave og er med sine kompakte 
ydre mål, det fuldhydrauliske firehjulstræk og den smidige knækstyring den perfekte samarbejdspartner til 
alle årets opgaver og med et væld af redskabs løsninger og markedets mest fleksible og gennemprøvede 
montagesystem, er der således stort set ingen grænser for hvilke opgaver en Vitra kan benyttes til.
Det giver en lav gennemsnitlig timepris og Vitra er en attraktiv investering uanset typen af opgaver.

Så hvorfor have en maskine til hver af årstidens arbejdsopgaver, når en Vitra kan klare dem alle?

Vitra C-serien er den nye serie af robuste redskabsbærere, bygget til de kolde nordiske vintre og de varme 
sydeuropæiske somre. De 4 Vitra modeller i C-serien udgør en komplet serie af knækstyrrede, fuldhydrauliske 
redskabsbærer, som alle opfylder selv de skrappeste krav til opgaveløsning inden for de tre sektorer: 
Vinterbekæmpelse - Grøn arealpleje - Udendørs Renholdelsesopgaver

Den nye C-serie spænder over 
fire fleksible og stærke modeller, 
fra 25 og helt op til 75 HK

FORBEDRET MULTIFUNKTIONALITET

STAGE-V MOTORER I ALLE MODELLER
OP til 85% reduktion i Nox og partikler

Alle fire Vitra modeller er opbygget over motorer med nyeste Stage-V forureningsnorm hvilket sikrer op til 
30% mere kraft og drejningsmoment, samtidig med at der opnås helt op til 85% reduktion på udledningen 
af NOX og partikler - Det bidrager til et godt miljø, uden at gå på kompromis med ydelsen!



VITRA C-SERIEN
udviklet med Arbejdsforhold og føreRkomfort  i fokus

En god maskine er intet uden en god chauffør.. 
Derfor sætter Vitra chaufføren og dennes velbefindende i højsæde. 
Alle Vitra modeller er monteret med samme komfort kabine, opbygget efter de strengeste regler for sikkerhed, 
men uden at der er gået på kompromis med hverken komfort eller arbejdsforhold. Kabinen hviler på vores 
nyudhviklede “Silent Cabin“ kabineophæng med op til otte hydrauliske dæmpere, hvilket giver affjedring, som 
hidtil kun  har været at finde i langt større maskiner så som lastbiler og større landbrugstraktorer. 

Kabinens to store døre, sikrer at 
chaufføren altid kan stå ind/ud i den 
side der vender væk fra trafikken.

Vitra Hotwater er en serie af miljørigtige redskaber
til effektiv og miljørigtig bekæmpelse af ukrudt
- kun ved brug af varmt vand!

Det patenterede kedelsystem sikrer  
en altidensartet fremløbstemperatur  
og derved en ensartet og altid  
optimal ukrudts bekæmpelse. 

MILJØRIGTIG
EFFEKTIV UKRUDTSBEKÆMPELSE

SILENT CABIN 
Affjedringen fjerner effektivt mere 
end 90% af vibrationerne og sikrer 
også en langt lavere kabinestøj 
Alt sammen noget  der sikrer 
føreren optimale arbejdsforhold 
gennem hele arbejdsdagen. 

Det nye “Silent Cabin“ kabineophæng består 
af helt op til otte hydrauliske dæmpere. 

Den sektionsopdelte frontenhed med hydraulisk  
sideforskydning sikrer at der kan bekæmpes  
effektivt både på-og helt ind til kantsten
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en Vitra C2.25 er den mindste model i serien og med et kraftigt chassis på kun 105 cm i bredden, knækstyring  

og 4WD, er den både kompakt og fleksibel -  perfekt til en arbejdsdag i et tætpakket bymiljø. Med en stærk 
STAGE V diesel motor, bidrager den samtidig til et godt miljø uden at gå på kompromis med ydelsen.

C2.35
Vitra C2.35 er bygget på samme chassis som C2.25 og er både fleksibel og stærk, og passerer let selv de 
snævreste passager. Den er opbygget over den nyeste STAGE V Benzin motor, skåner du miljøet for  
partikler og Nox og bidrager til et godt miljø, uden at gå på kompromis med ydelsen.

C3.55
Med en stærk STAGE V turbo motor på hele 50 HK, kombineret med en lasteevne på hele 1760 kg får du med
C3.50 en stærk og miljørigtig samarbejdspartner, som med Danfoss drivlinje, ”EasyDrive” køreprogrammer 
og transporthastighed på op til 30 km/t, let klare alle arbejdsdagens opgaver - selv over større distancer.

C3.75
Med miljørigtige STAGE V motor på hele 75 HK med 30% højere drejningsmoment og en lasteevne på hele 
1670 kg, går C3.75 ikke af vejen for selv krævende opgaver. Med komplet Danfoss drivlinje med ”EasyDrive” 
køreprogrammer og transporthastighed på op til 40 km/t, forenes styrke og komfort fuld ud.

De store glasarealer, hele vejen rund i Vitra‘s kabine, sikrer 
chaufføren fuldstændig overblik, uanset om der slås græs  
med mange forhindringer, fejes langs kantstenen, eller  
ryddes sne, hvor pladsen er trang.

Kabinen er udstyret med kraftigt og effektivt
varme- og ventilationssystem og kan som
tilvalg monteres med aircondition.

Den buede  forrude sikrer optimalt udsyn, selv helt 
tæt på maskinen, så chaufføren altid har overblik
over et frontmonteret redskab.

DET GODE OVERBLIK
SIKKERHED OG KOMFORT GÅR HÅND I HÅND


