
Pladerne er lavet af materialet LDPE (Low Density Poly 
Ethylene), som er miljøvenlig 100% genbrugsplast. De 
leveres som standard med en struktureres overflade, 
for at gøre dem mere skridsikre.

Vi har et komplet udvalg af stærke og fleksible plastkøreplader
De kan alle tilpasses med huller, farver og indgraveringer efter behov

Køreplader af plast

Plastkørepladerne er fleksible og følger i høj grad 
underlagets beskaffenhed. I princippet kan en tung 
lastbil køre hen over en tynd plade lige så fint som 
den kan køre over en tykkere plade, det kræver 
bare at underlaget er jævnt.
Fordelen ved en tykkere plade er at de er tungere 
og stærkere, især ved hjuldrej.
I skemaet til højre er pladernes styrke, som dog er 
meget påvirkelig af underlaget, og derfor kun er 
vejledende.

Plastkøreplader

1

Tykkelse Vægt 
2,4x1,2m

Vægt 
3 x 1,5m

Estimeret 
trykstyrke

Antal plad-
er pr. palle

6 mm 16,2 kg 25,2 kg 4 ton 60 stk
10 mm 27,2 kg 42,5 kg 10 ton 40 stk
12 mm 32,7 kg 51,1 kg 20 ton 30 stk
15 mm 41,0 kg 64,1 kg 50 ton 20 stk
18 mm 49,3 kg 77,0 kg 80 ton 20 stk
20 mm 55,1 kg 85,8 kg 100 ton 20 stk



Egenskaber

• Plastsamlerne holder sammen på køreplader
• Kørepladerne arbejder i varmen så hullerne til 

plastsamlerne er 30mm
• De er nemme at skrue sammen

Indgravering

Plastsamler

Alt efter dine ønsker, kan 
pladerne komme i et utal 
af forskellige farver.

Farvede plader

2

Pladerne kan indgraveres 
med logo og tekst



Egenskaber

• Øjekroge gør det nemt at flytte og fordele de 
lidt tungere køreplader

• Pløkkerne er gode til steder hvor der er plan, 
blød jord

Indgravering

Pløkker og 
øjekroge

Alt efter dine ønsker, kan pladerne 
komme i et utal af forskellige farver.

Klik for at se video (nederst på siden)
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https://www.bgfix.dk/plast-koereplader-med-utallige-anvendelsesmuligheder/
https://www.bgfix.dk/plast-koereplader-med-utallige-anvendelsesmuligheder/
https://www.bgfix.dk/plast-koereplader-med-utallige-anvendelsesmuligheder/
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