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KGH NTM7500 Kran – Tekniske data

Kran NTM7500-Crane to kroksystem

NTM7500  KRAN den beste løsningen for 
innhenting av MOLOK og andre nedgravde 
enheter. 
I samarbeid med kundens krav til det sterke og 
kompakte produkt har NTM utviklet og produsert 
den beste kranen for nedgravde enheter. Med sin 
plassering på bakstykkets tak er den fleksibel og 
kan hente fra begge sider av renovasjonsbilen. 
Med  en rekkevidde på 7,5 meter og 
løftekapasitet på 1350 kg gjør kranen til det rette 
valg i kombinasjon med vår KGH baklaseter.

KGH 20 - 23m³

KGH-modellen spesielt egnet for 3 akslet chassis 
med total vekt opp til 26 tonn. Modellen er dimen-
sjonert til å tåle tung og voluminøs last.

Spesifikasjoner

NTM KRAN for nedgravde enheter.  
Midtstilt, takmontert på bakluke. 
Rekkevidde 7,5 m. 
Radiostyring  
Løftekapasitet 1350 k.g på 7,5 meter arm. 
Hydrauliske støtteben 

Standardutstyr
- Kamheis
- Pneumatisk motholdsbom
- Manøverpanel på begge sider
- Automatisk arbeidssyklus
- Proposjonalstyrt hydraulikk direkte fra spaker
- Hydrauliske spaker for separat manøvrering av

press- og transportplate
- Hurtigkjøring til komprimeringsmodus
- Hydraulikk og elektriske funksjoner i lett

tilgjengelige moduler for utskifting
- Lastsenkningsventil (slangebruddsventil) for bakluke
- Renkjøring av baklomme ved tømming
- Automatisk turtallsregulering
- Roterende varsellampe foran og bak
- Arbeidslamper på siden og bak på skap
- Sidemontert underkjøringshinder
- Spade og kost med holdere

Tekniske data KGH

Lastevolum (nett) 20 - 23m ³

Aggregatets vekt 5800 - 6 300 kg

Bredde 2550 mm

Lengde inkl. bakluke 6360 - 719 5mm

Lastehøyde 1000 mm

Komprimeringskraft 300 kN (30 tonn)

Materialets tykkelse, skap 4 mm

Materialets tykkelse, bakluke 6 mm

- Verktøyskap og sekkekasse med gitterbunn
- Automatisk låsing av bakluke
- Inspeksjonsluke
- Hydraulikk oljevarmer

Ekstrautstyr

- Semi-automatisk dunkfanger
- Manøverspak for kamheis venstre side
- Sentralsmøring
- Vektsystem rammemontert
- Hydraulisk papirballklem

Produsenten forbeholder seg rett til å 
endre spesifikasjoner uten varsel.


