
Danmarks mest solgte vognprogram
MI Tip vognene har snart 20 års jubilæum. Det fejres med at udvide programmet 
med 1-akslede og 2-akslede vogne til den grønne sektor. 

- MI Tip vognene bliver pro-
duceret i Litauen og udvikles 
løbende ud fra de ønsker og 
krav, som de danske kunder 
melder ind, fortæller Jakob 
Scheel, som er produktan-
svarlig hos MI. Det er også 
ud fra kundernes ønsker, at 
de nye vogne er blevet til.

Ny vognserie til entre-
prenører og anlægsgartnere
SPD serien er robuste entre-

prenør vogne med bund i 4 
mm Hardox stål. De kan laste 
12 eller 16 tons og er dermed 
ideelle til at flytte jord, sten, 
grus og murbrokker mv. De 
har bagtip og fransk bag-
smæk, men 16 tons udgaven 
kan også fås med en foldbar 
bagsmæk. SPD vognene har 
en stærk uafhængig vippe 
bogie. Det giver en meget 
stabil vogn, hvor hjulene al-
tid følger terrænet. 

Alsidig vogn til skånsom 
kørsel på grus og plæner
Hobby Farmer vognen kan 
laste 8 eller 10 tons, afhængig 
af model, og kan bruges til 
meget andet end hobbyland-
brug, som navnet antyder. 
Vognen er nemlig forholds-
vis let, på trods af lasteevnen 
på 8 eller 10 tons. Den er 
dermed ideel til at transpor-
tere f.eks. planter, paller med 
flis, haveaffald eller vand-
tanke rundt på velanlagte 
plæner samt grusstier og 
pladser, som ikke skal vrides 
i stykker af tungt grej. 
Alle vognens fire sider kan 
foldes ned, så selv de mindste 
læssemaskiner kan bruges til 
at læsse af og på. Derudover 
har vognen bagtip, så den er 
lynhurtig at tømme for af-
fald. 8 tons vognen fås med 
én eller to aksler.

Udvikles løbende
- MI Tip vognprogrammet 
består i dag af 5 forskellige 
serier af tipvogne med last-
evner helt op til 28 tons, op-
lyse Jakob Scheel. Vognene 
produceres i Litauen af Ume-
ga fabrikken, som også pro-

ducerer tipvogne til andre 
lande. 
Fabrikken arbejder efter di-
verse ISO normer for at sikre, 
at kvaliteten altid er af samme 
standard. - Vognene er i god 
kvalitet og har generelt en hel 
del standardudstyr, som op-
fylder de fleste brugeres be-
hov, fortæller Jakob Scheel. 
- MI og Umega har et tæt 
samarbejde og vi mødes flere 

gange årligt for at drøfte in-
put til vognene fra de danske 
brugere, slutter Jakob Scheel, 
som glæder sig til at få feed-
back på de nye vogne fra den 
grønne sektor.  

Service og support landet 
over
MI Tip vognene sælges af MI 
forhandlere landet over, så 
der er altid kvalificeret sup-

port samt slid- og reserve-
dele tæt på, forsikrer Jakob 
Scheel. Hele sortimentet af 
MI Tip vognene kan ses på 
www.mi.dk

Produkt ansvarlig  
for MI Tip vogne 
Jakob N. Scheel

SPD entreprenørvognene kan laste 12 eller 16 tons. De har vippe bogie og affjedret træk for stabil 
kørsel, selv i ujævnt terræn.

Vognkasserne er skabt i robust 4 mm Hardox stål og er hurtige  
at tømme for indhold med bagtip.


