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FLP – Tekniske data

NTM FL-P 30 -36m³

NTMs frontlaster tilbyr et unikt og driftsikkert aggre-
gat som har en unik ytelse, og lavt støynivå.
Når Frontlasteren FL-P ble konstruert ble det lagt 
stor vekt på pålitelighet og lett betjent renovasjons-
bil. Resultatet ble unikt og med lastekapasitet på 
opptil 36m³.
Med den patenterte tippbare førerhusbeskyttelsen 
bidrar dette til fullstendig tømming av beholderne.
Den patenterte pendelkomprimatoren komprimerer 
avfallet jevnt og sikkert. Frontlasteren trenger ingen 
uttrykkerplate da beholderen tippes for tømming.
Rengjøring av skapet blir derfor enkelt og vedlike-
holdskostnadene holdes lave. 
Løftearmer styres med joystick, dette bidrar til en 
myk og lett operasjon ved tømming av beholdere. 
Den avanserte PLC-teknologien (programerbart 
system) som styrer hydraulikken, gir frontlasteren 
smidig bevegelse og lavt støynivå.
FL-P har høy kvalitet og ytelse samt at den gir et 
godt arbeidsmiljø.

Standardutstyr
- PLC-styring av el-hydraulikkfunksjoner
- Nødstopp
- Senkning av bakluke med tohåndsbryter-panel bak

på skap
- Lastsenkningsventil (slangebruddsventil) for bakluke
- Roterende varsellys
- Skjermer
- Kameraovervåking med to eller tre kameraer for

lasting og tømming
- GSM-tilkopling for feilsøking fra fabrikk og data- 
 justeringer «online»
- Hydraulikk oljevarmer

Ekstrautstyr
- Tømming av mindre beholdere
- Veiesystem
- Sentralsmøring

Tekniske data FL-P

Lastevolum (nett) 30 - 36 m³

Arbeidsprinsipp Hydraulisk

Arbeidsperiode 30 sek

Arbeidstrykk 23 Mpa (230 bar)

Komprimeringskraft 270 kN (27 tonn)

Komprimeringsintensitet 0,36 Mpa (4kp/cm²)

Innlastningsåpning 2050 x 2115 mm

Fri åpning foran pendel 845 x 1870 mm

Volum i komprimator 9,3 m³

Lengde inkl. bakluke 8500 - 9600 mm

Løftearm

Arbeidsprinsipp Hydraulisk

Arbeidsperiode 16 sek

Løftekapasitet 3500 kg

Containerstørrelser 2 - 8 m³

Løftearmene styres med en joystick fra førerhus

Besøksadresse: Olav Ingstads vei 12, 1351 Rud  • Telefon 67 17 19 30

Produsenten forbeholder seg rett til å 
endre spesifikasjoner uten varsel.


