HURTIGE OG PRÆCISE GRAVDONKRAFTE
Hurtig og præcis luftpumpe med ilgang op og ned, der sparer dig tid og
øger din effektivitet.
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SÆRLIGE EGENSKABER
1 SIDEVÆRTS FORSKYDBAR

4 INDBYGGEDE FUNKTIONER

2 HURTIG OG PRÆCIS

5 ET PERFEKT MATCH

3 OPTIMAL SIKKERHED

6 REDUCERER BELASTNING

Sideværts forskydbare løftecylindre
med fjederaflastede kuglelejer sikrer
optimal vægtfordeling ved alle løft

Hurtig og præcis luftpumpe med ilgang
op og ned, der sparer dig tid og øger
din effektivitet

Præcis sænkning og optimal sikkerhed
med dødmandsudløser og indbygget
sikkerhedsventil

Minimal vedligeholdelse og længere produktlevetid takket være indbygget vandudskiller og oliesmøring (kun GD-1)

Fleksibel rammekonstruktion garanterer et perfekt match med dine behov og
individuelle specifikationer

Betjeningspanel i ergonomisk korrekt arbejdshøjde sparer tid og reducerer belastningen for operatøren

 MADE IN DENMARK
Produceret efter de højeste kvalitetsstandarder, der garanterer sikker og
effektiv drift og langt produktliv

OPTIMER MED TILBEHØR

T4 LØFTETRAVERS

20 t

T5 LØFTETRAVERS

15-11,5 t

T6 LØFTETRAVERS

13 t

Perfekt til løft på køretøjets aksler, mens der
arbejdes på differentialet. Med to justerbare
løftesadler

Perfekt til løft på køretøjets aksler, mens der
arbejdes på differentialet. Giver øget stabilitet
og kan justeres i bredden

Ideel til synshaller. Hurtig og præcis indstilling af
løftepunkterne direkte fra graven ved hjælp af
håndhjulet

AB AFLASTNINGSBRO

ABT AFLASTNINGSBRO

S200 INTEGRERET STØTTEBUK

20 t

15 t

20 t

Perfekt kombination af sikkerhed og fleksibiliet.
Den åbne ramme sikrer optimal mulighed for
sideværts forskydning af støttebukkene

Perfekt match med gravdonkrafte. Rammens
design sikrer både optimal plads og mulighed
for sideværts forskydning

Mekanisk sikring af lasten mod utilsigtet sænkning - kan bruges i stedet for støttebukke. Kan
kun monteres på GD-1

AS3 GEARKASSEBESLAG

LB LØFTEBRO

FLTR KØREVOGN

1t

20 t

Perfekt match med gearkasser. Kan kippes +/10 grader for nøjagtig af- og påmontering.

Pefekt til tunge løft med kun ét løftepunkt.
Forener to cylindres kapacitet i ét løftepunkt.
Kan kun monteres på GD-2

Hjælper med hurtig af- og påmontering af gravdonkrafte og frihjulsløftere på lifte

FW2 / US SADEL

FG100 / FG200 FORLÆNGER

VB1 / VB2 VÆGBESLAG

10 t

Nødvendig for løft under diverse aksler (V-sadel)
og diverse firkantprofiler (U-sadel)

10 t

Øget fleksibilitet. Forøger løftehøjden med 100
mm eller 200 mm

Øget effektivitet ved at organisere forlængere
og sadler på væggen

FÅ FLERE DETALJER ONLINE
Få flere detaljer og en nem

GR GREB
Forbedret ergonomi med ekstra greb, der gør
det nemmere at skubbe gravdonkraften

tilbehørsguide her:
http://www.ac-hydraulic.dk/
produkter/gravdonkrafte/

