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KG-2B - Baklaster to separate bakluker

KG-2B baklaster med separate bakluker
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KG-2B - Baklaster to separate bakluker

KG-2B – Tekniske data

NTM KG-2B   12 - 19m³
Med den velkjente og slitesterke KG som utgangs-
punkt har NTM utviklet en tokammer med meget høy 
ytelse. NTMs tokammermodell skaper forutsetning 
for en meget rasjonell henting av sortert avfall.
To kammere og to separate bakstykker.
NTM KG-2B er det naturlige valget når man behø-
ver en robust tokammer.

Standardutstyr

- NTM's patenterte hydraulikksystem med nød-
spakbetjening av transport- og pressplate for 
innlastingssyklus om automatikken svikter. 
Dette gjør at renovatøren kan arbeide dagen 
som uken ferdig før et verkstedbesøk.
Dette begrenser unødig stå tid

- Automatisk bryterpanel for begge kammer bak
- Hydrauliske nød spaker for separat

manøvrering av press- og transportplate
- Hydraulikk og elektriske funksjoner i lett 

tilgjengelige moduler for utskifting
- Beholderløft med proporsjonalstyrt hydraulikk 

direkte fra spaker, betjening på begge sider
- Pneumatisk motholdsbom, betjening på begge 

sider.
- Manøverpanel på begge sider bak for hvert 

kammer
- Automatisk arbeids-syklus
- Hurtigkjøring til komprimerings modus
- Last-senkningsventil (slangebruddventil) for 

bakluke
- Reinkjøring 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
- Verktøyskap antall og størrelse etter plass
- Inspeksjonsluke foran på begge sider
- Ryggekamera LCD farge
- Aggregatet blir sandblåst, grunnet og lakkert

Ekstrautstyr KG-2B

- CE godkjent fotsteg med ryggesperre
- Semi-automatisk dunkfanger
- Manøverspak for kamheis venstre side
- Sentralsmøring
- Vektsystem rammemontert
- Papirballøft
- Ventilator-utsug

Tekniske data KG-2B
Lastevolum (nett) 12 - 19m³
Aggregatets vekt 5800 - 6300 kg

Høyde over chassis 2048 mm

Bredde 2550 mm

Lengde inkl. bakluke 5900 - 6900 mm

Lastehøyde 1400 mm 

Komprimeringskraft 220 kN (22 tonn)

Materialets tykkelse, skap 4 mm

Materialets tykkelse, bakluke 5 mm

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

Produsenten forbeholder seg rett til å 
endre spesifikasjoner uten varsel.


