


Her kan du se en last-bil. 

En last-bil kan køre med mange ting. 

En last-bil kan køre med sand, jord, grus 

og mur-sten. Den kan køre med alt muligt. 

Den lastbil er en Mer-ce-des. 

Den lastbil er en blå Mer-ce-des. 



Kan du huske? 

 

Du kan se en  __________________________ 

 

Den lastbil kan køre med _________________  

 

og ________________ og _______________ 

 

Den lastbil er en _______________________ 

 



Her kan du se en blok-vogn. 

Du kan se en rød blok-vogn. 

En blok-vogn kan man bruge til at  

trans-por-te-re store ting. 

Det kan være en mølle-vinge. 

Det kan være en mobil-kran. 

En blok-vogn kan frag-te 1000 tons.  

Det er 1 mil-li-on kilo. 

 



Kan du huske? 

 

Du kan se en ___________________________ 

 

Den kan frag-te ______________________ og  

 

_____________________________________ 

 

Den kan frag-te ___________________ tons. 

 

Det er __________________________ kilo. 

 



___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________



Her kan du se en skralde-vogn. 

Der kan være meget skrald i den vogn. 

Du kan se en front-læs-ser. 

Den front-læs-ser løf-ter en con-tai-ner og 

tøm-mer alt skrald ud i skralde-vognen. 

Den skralde-vogn tøm-mer en stor con-tai-ner 

Det kan være en con-tai-ner, som står ved en 

fabrik.  



Kan du huske? 

 

Du kan se en ___________________-vogn 

 

Den kan tømme en ____________________ 

 

med sin front-_______________________ 

 

Den con-tai-ner kan stå ved en ___________ 

 

 



Her kan du se en tank-vogn. 

En tank-vogn kører med væs-ke eller pul-ver. 

En tank-vogn kan køre med vand eller mælk. 

En tank-vogn kan køre med sukker eller  

kar-tof-fel-mel. 

Du kan se en tank-vogn fra Shell. 

Den tank-vogn kører med ben-zin. 



Kan du huske? 

 

Her kan du se en ________________________ 

 

Den tankvogn kan køre med ________________ 

 

og ________________ og ________________ 

 

Den tankvogn du kan se kører med ___________ 



 
 



Her kan du se en slam-su-ger. 

Her kan du se en rød slam-su-ger. 

En slam-su-ger kan suge væs-ke op i en tank. 

En slam-su-ger kan ren-se en klo-ak. Den kan 

su-ge skidt op af en klo-ak.  

En slam-su-ger kan også køre med vand, så 

den kan spu-le vand ned i en be-skidt klo-ak og 

gøre den klo-ak ren igen. 

 



Kan du huske? 

Her kan du se en ________________________ 

 

Den slam-suger er _______________________ 

 

Den slam-suger kan _______________ væske. 

 

Den slam-suger kan spule med ______________ 

 

Den slam-suger kan rense en _______________ 



Her kan du se en tip-vogn. 

En tip-vogn er en last-bil med et lad, som kan 

vippes op. 

Når en tip-vogn kører med sand eller grus, kan 

den vippes op og tip-pe det sand og grus ned 

på jor-den i en bunke. 

En tip-vogn kan også køre med mur-brok-ker 

og affald fra en bygge-plads. Den kan køre 

det bygge-affald op på en gen-brugs-plads og 

tippe det ned i en con-tai-ner. 



Kan du huske? 

 

Her kan du se en ________________________ 

 

Den kan tippe med sit ____________________ 

 

Den kan køre med _______________________ 

 

Den kan køre med _______________________ 

 

 



 


