HÅNDFRIE OG HURTIGE
GULVGRAVDONKRAFTE
Håndfri, hurtig og præcis luftpumpe med ilgang op og ned, der sparer
dig tid og øger din effektivitet.
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MODELLER

GGD150S

GGD150F

GGD150U

BASEBREDDE TILPASSES GRAVEN

SÆRLIGE EGENSKABER
1 HÅNDFRI OG HURTIGT LØFT

4 SIDEVÆRTS FORSKYDBAR CYLINDER

2 NEM HÅNDFRI JUSTERING

5 OPTIMAL SIKKERHED

3 TELESKOPISK CYLINDER

6 INGEN UTILSIGTET BEVÆGELSE

Hurtig og præcis luftpumpe med ilgang
op og ned, der sparer tid og booster
effektiviteten

Indbygget manuel fodpumpe gør finjustering af løftehøjden nem og præcis

Et gearkassebeslag (tilbehør) monteret
på teleskopcylinderen gør den ideel til
udtagning og montering af gearkasser

Stor rækkevidde under køretøjet og
nemt for mekanikeren at komme rundt
i graven (kun S- og U-modeller)

Bremse til lås af sideværts forskydning
under løft (kun S- and U-modeller) og
dødmandsgreb (alle modeller)

Fjederaflastede hjulophæng sikrer
mod utilsigtede bevægelser ved tunge
løft over 800 kg

 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

AS3 GEARKASSEBESLAG

20 t

15 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

FW2 / US SADEL

VB1 / VB2 VÆGBESLAG

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

10 t

1t

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

Øget effektivitet ved at organisere forlængere
og sadler på vægge

FÅ FLERE DETALJER ONLINE
Få flere detaljer og en nem
tilbehørsguide her:
http://www.ac-hydraulic.dk/
produkter/gravdonkrafte/

