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K - Mini/Midi/Maxi

K – Tekniske data

NTM K 4 - 14m³

K
K-mini
K-Midi
K- Maxi

K er vår lille modell, beregnet for chassis med to-
talvekt på 6-16 tonn. Den er ideell for lettere avfall 
og husholdningsavfall. Det lette chassis med lavere 
innsteg gir føreren bekvemt arbeidsmiljø.
K-modellen er den perfekte renovasjonsbil for
ferdsel på små og trange plasser hvor det kan være
vanskelig med store biler å ta seg frem.Den populæ-
re K-modellen finnes i flere størrelser og med rikelig
ekstrautstyr.

Minst blant modellene er K-Mini og K-Midi. Størst 
er K-Maxi, som er tilpasset for chassis med totalvekt 
mellom 14 og 16 tonn.

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
- Aggregatet grunnes og lakkeres
- Inspeksjonsluke
- Hydraulikk oljevarmer
- Ryggekamera LCD farge

Tekniske data K

Lastevolum (nett) 4 - 14 m³

Aggregatets vekt 2700 - 3500 kg

Høyde over chassis 1615, 1815, 1965 mm

Bredde 2040 - 2350 mm

Lengde inkl. bakluke 4100 - 5600 mm

Lastehøyde 1150 mm

Komprimeringskraft 142 kN (14,25 tonn)

Materialets tykkelse, skap 4 mm

Materialets tykkelse, bakluke 5 mm

Ekstrautstyr

- Fotsteg bak på aggregat med hastighets-  
begrensning 30 km/t og sperre for rygging
- Semiautomatisk dunkfanger
- Manøverspak for kamheis venstre side
- Ventilasjon og gardin
- Sentalsmøring
- Vektsystem rammemontert
- Papirballøft
- Ramme for krok, vekselflakløsning

Produsenten forbeholder seg rett til å 
endre spesifikasjoner uten varsel.


