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KG-2K 

KG-2K To-kammer baklaster med vinsj

Vi skreddersyr etter kundens ønske 

To-kammer baklaster med vinsj 
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KG-2K – Tekniske data

NTM KG-2K med vinsj  15 - 20 m³

Med den velkjente og slitesterke KG som utgangs-
punkt har NTM utviklet en tokammer med meget 
høy ytelse. NTMs to-kammermodell har hel 
bakluke med skillevegg. I det lile "mat" kammeret 
er det en hydraulisk lukkeluke som dekker til det 
lille kammeret ved tømming av påbygg. Det store 
kammer må alltid tømmes før matkammer 
tømmes. KG-2K skaper forutsetning for en meget 
rasjonell henting av sortert avfall. Det delte 
aggregatet gir muligheten til å laste 140 - 1000 L. 
i store kammer og 
140-370 L i det lille kammeret
NTM KG-2K har hel bakluke med skillevegg.
er det naturlige valget når man behø-ver en
robust to-kammer.
 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.

- Kamheis / beholderløft
- Betjening av beholderløft på begge sider 
- Bakmontert vinsj med container lås og skak
- Manuell lukke luke over lille kammer
- Betjening av vinsj på begge sider
- Pneumatisk motholdsbom
- Manøverpanel på begge sider
- Automatisk arbeidssyklus
- Hydrauliske spaker for beholderløft begge sider
- 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
- Verktøyskap antall og størrelse etter plass
- Automatisk låsing av bakluke
- Inspeksjonsluke
- Forberedt for BOTEK rammevektsystem
- Sandblåst. grunnet og lakkert
-

Ekstrautstyr KG-2K 

- CE godkjent fotsteg med
  hastighetsibegrensing og ryggesperre
- Semiautomatisk dunkfanger
- Sentralsmøring
- IR styring av vinsj, container lås, skak og 
innlasting
- Botek Vektsystem rammemontert
- Beholderløft forberedt for vekt og RFID
- Botek vekt og RFID system på kamheis
-

Tekniske data KG-2K
Lastevolum (nett) 15 - 20 m³

Aggregatets vekt 5900 - 7000 kg 

Høyde over chassis 2200 mm

Bredde 2550 mm

Lengde inkl. bakluke 5210 - 6610 mm 

Lastehøyde minimum 1000 mm 

Baklukens volum 0,8 + 0,4 m³

Komprimeringskraft 220 kN (22 tonn) 

Materialets tykkelse, skap 4 mm

Materialets tykkelse, bakluke 6 mm

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

Produsenten forbeholder seg rett til å 
endre spesifikasjoner uten varsel.
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