Kabeltrumgrip
Kabeltrumgrip K30-D
Art.nr:35619600 med drift
Art.nr:35619601 utan drift

Monteras på frontlastaren och drivs med
traktorns hydraulik. Griparmarna styrs
hydrauliskt för att enkelt lossa och koppla
trummor.
Kabeltrumgripen är en stark och smidig
grip som används till kabeltrumhantering,
in och utspolning av kabel, rasering av
lina och kabel, linbyte på skrotlinetrumma,
inspolning på trätrumma samt lindragning
med tre förlinetrummor. Större motor med
1150kpm finns som alternativ.
K30-D

K22-D-Grind

Dubbelgrip

Max trumma

K30

K22

2xK14

Max last

6000 kg

6000 kg

5000 kg

Egenvikt

500 kg

500 kg

500 kg

Max flöde

90 l/min

90 l/min

90 l/min

Max tryck

180 bar

180 bar

180 bar

Max drag

620 kpm

620 kpm

620 kpm

Kabeltrumgrip med grind

Art.nr: 35619609
Trumgrip för att sätta på grävarmen med grindfäste.
Max K22

Hybovägen 8
SE-827 35 LJUSDAL
tel 0651-123 30

Dubbelgrip

Art.nr: 35620100
Dubbelgrip för kontaktledning och bärlina med
dubbeldrift.

info@petterssonssmide.se
www.petterssonssmide.se

Tillbehör för trumgrip
Skrotvinda

Jordlinestativ

Art.nr: 41650250
För att enkelt linda upp lina
vid rasering. Halvorna bultas i
vardera arm för att enkelt ta av
linan från vindan.

Art.nr: Kontakta oss.
Löstagbart stativ för
jordlina som fästes på
bakramen. Max 500kg

Hydraulbroms propstyrt

Styrning

Art.nr: 35619614
För bromsning av lina vid
utdragning.

Art.nr: Kontakta oss
Styrningar som
fästes längst ut på
Trumgripsarmarna

Dubbelstativ

Adapter för trumma

Art.nr: Kontakta oss.
2 st trumgripar på BM-stativ för bärlina
och kontaktledning.

Art.nr: 35619870
Adapter för mindre trumhål
(65 mm).

Styrarm

Art.nr: Kontakta oss
Styrarm för att styra
ut kabeln

Nockwinch

Art.nr: 35619400
Med 3 tons dragkraft i linan. Kabeltrumgripen används som
uppsamlingstrumma. Automatisk eller manuell linstyrning samt
dokumenterad dragning av kraft. Nockdelen kan tas bort vilket
gör att man kan använda kabeltrumgripen som vanligt.
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Förlinetrumma
Förlinetrumma förstärkt

Art.nr: 416503050
Förstärkt förlinetrumma med 3st löstagbara
trummor med låsning.

Förlinetrumma

Art.nr: 41650300
Förlinetrumma med 3st löstagbara trummor med
låsning.

Enkel förlinetrumma.
Art.nr: 41650400

Förlina

Art.nr: Kontakta oss
Lös förlina finns i olika längder, grovlek och
färger
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