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KG/KGHv – Tekniske data

KG/KGHv

KG/KGHv-modellen produseres for chassis med 
totalvekt på 18-26 tonn. KG er en fleksibel modell 
som lett kan tilpasses ulike chassis. Kamheis og 
vinsj manøvreres med spaker. Auto-matisk 
arbeidssyklus på transport- og pressplate startes 
med trykknapp. Komprimering kan også ved behov 
styres ved hjelp av spaker. Rask manøvrering og en 
stabil bakluke minimerer modellens servicebehov. 
KG har høy kvalitet og er driftsikker.

Romslig skap og lett bakstykke. De sanitære 
problemer knyt-tet til organisk avfall, stank og dårlig 
lukt forsvinner når man bruker KGSH. Prosessen blir 
enda raskere med to kamheiser som kan koples 
sammen ved tømming av større beholdere. KGSH er 
bygget for chassis med totalvekt fra 18 tonn og 
oppover.

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
- Verktøyskap og sekkekasse med gitterbunn
- Inspeksjonsluke
- Hydraulikk oljevarmer
- Ryggekamera LCD farge
- Aggregatet grunnes og lakkeres

Tekniske data: KG/KGHv
Lastevolum (nett) 15 - 21 m³

Aggregatets vekt 5000 - 6000 kg
Høyde over chassis 2200 mm
Bredde 2550 mm

Lengde inkl. bakluke 5210 - 6610 mm
Lastehøyde minimum 1000 mm
Komprimeringskraft 300 kN (30 tonn)
Materialets tykkelse, skap 4 mm

Materialets tykkelse, bakluke 6 mm

Ekstrautstyr

- Semi-automatisk dunkfanger
- Manøverspak for kamheis venstre side
- Sentralsmøring
- Papirballøft
- Vinsj fram- eller bakmontert, med lås og 

ristefunksjon
- Ramme for krok, vekselflakløsning
- IR styring av vinsj 

Produsenten forbeholder seg rett til å 
endre spesifikasjoner uten varsel.




