
Kabeltrumvagnar



6-ton
Kabeltrumvagnen 6-ton tar en maxvikt på 6000 kg och den maximala diametern på  
trumman för vagnen är K28 (2800 mm). Vid önskan kan vagnen breddas för att ta  
trummor K30 (3000 mm). Kabeltrumvagnen är självlastande och trumman kan rotera 
på den lagrade trumaxeln. Avlyftning av trumma sker med en handhydraulisk pump, 
och möjlighet till låsning av trumman i toppläget finns mekaniskt. Möjlighet finns att 
montera hydrauliken mot ett fordon. Kabeltrumvagnen är utrustad med full BOSCH-
belysning och levereras lackad i blå industrilack (Andra färger kan fås på begäran.)

Denna vagn finns också med drift, se broschyren Lindragningsmaskiner. 

Maxlast (kg) 6000

Max trumdiameter (mm) 2800

Max trumbredd (mm) 1500

Trumaxeldiameter (mm) 80

Längd (mm) 3600

Bredd (mm) 2580

Höjd (mm) 1800

Markfrigång (mm) 450

Art. nr Modell

52630700 Kabeltrumvagn 6-ton

52630800 Kabeltrumvagn 6-ton drift



SP-70
Kabeltrumvagnen SP-70 är en trumvagn för lastning och transport av 
kabeltrummor med en max-diameter på K24 (2400 mm) och en vikt på 
1150 kg. Trumvagnen är utrustad med fästen för drivenhet och bromsning 
av trummor där drivenheten kan monteras på bottenramen där den kan 
driva på trumgavlarna med gummi eller stålhjul. Lyftanordningen består av 
en vagga som drivs med vinsch och är försedd med låsning i upplyft läge. 
Trumaxeln är justerbar och kan då anpassas efter trummans diameter.  
Stödhjul fram och två utskjutbara stödben bak ger en god stabilitet. 
Kabeltrumvagnen SP-70 är utrustad med parkeringsbroms, 
påskjutsbroms och BOSCH-belysningssystem. 
  Trumvagnen uppfyller EC normer och levereras typbesiktigad av  
Bilprovningen. 

Maxlast (kg) 1150

Max trumdiameter (mm) 2400

Maximal trumbredd (mm) 1200

Trumaxeldiameter (mm) 70

Längd (mm) 3300

Bredd (mm) 2160

Vikt olastad (kg) 350

Höjd (mm) 1750

Kulkopplingsdiameter (mm) 50

10-ton
Kabeltrumvagnen 10-ton tar en maxvikt 
på 10 000 kg och den maximala dia- 
metern på trumman är K30 (3000 mm).  
Övrig info, se 6-tons vagnen. Även 
denna kan fås med drift.

Art. nr Modell

52631900 Kabeltrumvagn 10-ton

52631990 Kabeltrumvagn 10-ton drift

52632000 Kabeltrumvagn SP-70



Special

Hybovägen 8, 827 35 LJUSDAL, tel 0651-123 30, fax 0651- 123 36 
info@petterssonsmide.se, www.petterssonssmide.se

Kabeltrumvagnar enligt kundönskemål. Kontakta oss för mer info.

Kabeltrumvagn 10 ton justerbar. Kabeltrumvagn med drift och luftbromsar

Kabeltrumvagn för 3 st K30-trummorKabeltrumvagn SP-30


