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VELKOMMEN TIL OSS
AgderGruppen ble etablert høsten 
2015. Vi har på kort tid vokst til å bli en 
stor og seriøs aktør i markedet og er en 
totalleverandør til anleggsbransjen. 

Høsten 2021 ble også Malleus Maskin og 
Utleie en del av AgderGruppen. Malleus 
Maskin AS ble etablert i Drammen i 1999, 
og er en totalleverandør av utstyr og 
service til anleggsbransjen. 

I 2021 ble vi norsk importør og forhandler 
av Powerscreen mobile sikte- og 
knuseverk. Vi er også norsk importør 
av Wacker Neuson, en tradisjonsrik og 
ledende produsent av kompakte maskiner 
og anleggsutstyr.

Du finner salgsavdelinger, service verksted 
og reservedelslager flere steder i Norge. 

Vi utfører vedlikehold og reparasjon 
av maskiner og utstyr, og har kyndig 
servicepesonell med høy kompetanse 
innen hydraulikk, elektronikk, mekanisk 
utstyr og tunnelutstyr. 

AgderGruppen jobber kontinuerlig for å 
utvikle nye produkter som tilfredsstiller 
nye, strengere krav til grønnere løsninger 
og reduserte utslipp. AgderGruppen 
Greenline er vår egenutviklede batteri- 
eller hybridløsning, med full funksjonalitet 
på både diesel og strøm. 

Samlet omsetter AgderGruppen for over 
én milliard, og vår visjon er at vi skal 
bli den foretrukne totalleverandøren til 
entreprenørene i Norden. På veien mot 
målet gjør vi alt vi kan for å finne gode 
løsninger for våre kunder.
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www.agder-gruppen.no
Tlf. 921 17 000
post@agder-gruppen.no

KRISTIANSAND
Mjåvannsvegen 125, 4628 Kristiansand

OSLO
Trondheimsveien 503, 2016 Frogner
Ny adresse fra februar 2023:
Bølerveien 76, 2020 Skedsmokorset

DRAMMEN/Malleus Maskin
Gilhusveien 19, 3414 Lierstranda

SANDNES
Orstadveien 122, 4353 Klepp Stasjon
Ny adresse fra februar 2023:
Fosseikeveien 22, 4323 Sandnes

FLEKKEFJORD
Svegeskogen 11, 4400 Flekkefjord

AVD. VEST, FØRDE
Firdavegen 2, 6800 Førde

AVD. NORD, FAUSKE
Follaveien 93, 8219 Fauske

UTLEIE 
rental@agder-gruppen.no

SALG 
salg@agder-gruppen.no

DELER 
deler@agder-gruppen.no

TRANSPORT 
transport@agder-gruppen.no

DØGNVAKT SLANGESERVICE 
Tlf. 921 18 000
Gjelder utvalgte områder

AgderGruppen tilbyr finansiering gjennom flere kjente leverandører, og tilbyr 
også en egen finansieringsløsning, AgderGruppen Finans, i samarbeid med 
Nordea Finance. For mer informasjon send mail til finans@agder-gruppen.no 
eller ring 921 17 000.
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• Personale med bakgrunn og spesial-
kompetanse innen hydraulikk, elektronikk, 
programmering og mekanisk utstyr. 

•  Flere egne verksted, sveiseverksted og 
slangeverksted med erfarene mekanikere.  

• Delelager med stort antall reservedeler. 

•  Uteservice hvor våre servicebiler er  
kjapt på plass. 

•  Mobil enhet med reisende personell.

•  Rådgivning og support på telefon ved 
akutte problem. 

SERVICE PÅ 
SITT BESTE
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Vi i AgderGruppen har som mål å drive vår 
virksomhet uten at vi skader mennesker eller 
miljø. Vi setter fokus på sikkerhet høyest av alt. 
Vårt klare mål er 0 skader. For å oppnå dette 
bruker vi aktivt HMS-systemet, og utvikler/
forbedrer dette kontinuerlig.

AgderGruppen ønsker å være en trygg og god 
arbeidsplass der vi bidrar og hjelper hverandre på 
tvers av avdelinger. Vi har som overordnet mål å 
være en inkluderende arbeidsplass, og skal følge 
alle lover og regler samt være miljøbevisste. 
 

HMS OG BÆREKRAFT
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Ansatte hos AgderGruppen jobber med stor 
yrkesstolthet og vi ønsker å levere kvalitet.

AgderGruppen ønsker å være et selskap som 
driver en bærekraftig utvikling som imøtekommer 
behovene til dagens generasjon, og dette 
vil vi gjøre uten å redusere mulighetene for 
kommende generasjoner til å dekke sine 
behov. Vi driver innovasjon og utvikling av 

maskiner og utstyr som er tilpasset økte krav til 
utslipp. Vi har lagt betydelige midler i å fornye 
maskinparken, slik at vi kan være den foretrukne 
totalleverandør til entreprenørene i Norden. 
Gjennom fokus på bærekraft, utvikling av våre 
ansatte og innovasjon vil vi være med å sørge for 
at anleggsbransjen også blir en viktig del av det 
grønne skiftet, og samtidig kan gå foran med å ta 
et tydelig samfunnsansvar.
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Anleggs- og tunnelbransjen er i stadig 
utvikling. AgderGruppen ønsker å sitte i 
førersetet for denne utviklingen, og lager 
derfor flere og flere elektriske løsninger 
for bransjen. 

Vi er derfor stolte av å presentere 
AgderGruppen Greenline – vår 
hybridløsning med full funksjonalitet på 
både diesel og strøm. Vi har levert flere 
ombygde maskiner til ulike kunder, med 
gode tilbakemeldinger.

Elektrisk drift er koblet opp mot det 
opprinnelige hydraulikksystemet, 
via original hydraulikkpumpe. Full 
funksjonalitet ved dieseldrift er i behold. 
El-systemet er et «bolt on kit», 
og maskinen kan tilbakestilles til 
originaloppsett med minimalt arbeid. 
Greenline er komplette løsninger som 
kun bruker kvalitetskomponenter, og kan 
tilpasses kundens behov. 

GREENLINE
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AgderGruppen er eksklusiv importør av Wacker Neuson-
produkter i Norge. Wacker Neuson er en tradisjonsrik og 
ledende produsent av kompakte maskiner og anleggs-
utstyr, med et omfattende produktsortiment. Som norsk 
importør tilbyr vi hele spekteret til våre kunder. Vi har god 
kjennskap til alle Wacker Neuson-produktene, og vil hjelpe 
deg med å finne gode løsninger som passer ditt behov.
 
Trenger du ny maskin, deler eller service kan du kontakte 
oss på telefon 921 17 000 eller salg@agder-gruppen.no / 
deler@agder-gruppen.no.

Katalogen viser kun et begrenset utvalg modeller. 
Flere modeller/varianter er tilgjengelig, ta kontakt med 
en av våre salgsrepresentanter for mer informasjon. 
Spesifikasjoner varierer iht. modell/utstyr.
Se komplett oversikt over utstyr på www.wackerneuson.no

WACKER NEUSON
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DPU6555 
Reverserbar vibrasjonsplate

BPU3750 
Reverserbar vibrasjonsplate

DPU80 
Reverserbar vibrasjonsplate

DPU130R 
Reverserbar vibrasjonsplate

Takket være maskinens enorme 
komprimeringskraft i kombinasjon med rask 
forover- og bakoverkjøring, bidrar DPU6555 
til et veldig høyt produktivitetsnivå. 

Med sin raske forovergående arbeidsfart er  
BPU3750Ats perfekt til komprimering ved bro-
legning, hage- og landskapsarbeid, samt vedlike-
hold av veier, gangveier og parkeringsplasser. 

Vibrasjonsplate med høy ytelse, optimalt utformet 
for tunge masser. Den robuste utformingen og de 
vel gjennomtenkte funksjonene er ganske enkelt 
overbevisende. Tilgjengelig med fjernstyring.

DPU130r er markedets kraftigste platevibrator. 
Med en sentrifugalkraft på 130 kN og arbeids-
bredde på 120 cm når den enkelt opp til 
samme produksjonsvolum som en 7 t valse.

Effekt: 65 kN
Vekt: 480–518 kg
Motor: Diesel

Effekt: 130 kN
Vekt: 1185 kg
Motor: Diesel

Effekt: 37 kN
Vekt: 240 kg
Motor: Bensin

Effekt: 80 kN
Vekt: 756–771 kg
Motor: Diesel
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DPU2540 
Reverserbar vibrasjonsplate

BS50 
Firetakts stamper

IREN 
Høyfrekvens 
stavvibrator

Effekt: 15 kN
Vekt: 86–89 kg
Motor: Bensin

Effekt: 16 kN
Vekt: 65 kg
Motor: Bensin

Effekt: 25 kN
Vekt: 160 kg
Motor: Diesel

BPS-SERIEN 
Forovergående vibrasjonsplate 
(10–13 kN)

BPS-serien utmerker seg 
ved sine enestående 
styreegenskaper og 
praktiske bruk.

Effekt: 10–13 kN
Vekt: 56–75 kg (med vanntank)
Motor: Bensin

WP-SERIEN 
Forovergående vibrasjonsplate
(15 kN)

Proffenes førstevalg når det 
gjelder komprimering av 
asfalt, brosteiner og blandet 
jord på trange steder. 

Den høye slagkraften, den 
høye slaghastigheten og 
det lange skuddslaget 
kombinert med en rask 
forskyvning gir gode 
komprimeringsresultater. 

Lett og smidig 
allroundmaskin som 
har en mobilitet på 
arbeidsstedet som er 
unik på markedet.

Utgangsytelse ~ 1 (maks.): 2,1–3,4 kW
Utgangsytelse ~ 3 (maks.):  4,3–6 kW 
Nettovekt/driftsvekt:  41–81 kg / 46–86 kg

Vekt: 8,7–11,8 kg (beskyttelsesslange 5 m)
Vibrasjoner: 12 000 o/min
Strømkabel: 15 m

GV-SERIEN 
Bærbare generatorer

De rimelige, synkron-
iserte generatorene i  
GV-serien garanterer 
en pålitelig og konsi- 
stent strømforsyning 
selv ved mange timers kontinuerlig bruk. GV-
serien inkluderer fem modeller i tre ytelsesklasser 
for en- og trefase elektrisk strømgenerering.

Produktivitet og  
lang levetid: disse  
er de enestående  
egenskapene ved Wacker Neuson IREN- 
seriene. Selv under tøffe bruksforhold vil disse 
høyfrekvens stavvibratorene overbevise med 
allsidig konsistent høy komprimeringsytelse.
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BTS635s 
Håndholdte kappemaskiner

Bensindrevet kapp-
sag i BTS-serien er 
ekstremt varig og 
robust, og designen 
er perfekt balansert, noe 
som gjør enheten enkel og intuitiv i bruk.

BFS 
Asfalt- og betongsag

BH55 
Bensindrevet rivningshammer

LYSTÅRN LTE 
Mobil lysforsyning

Den bensindrevne 
gulvsagserien fra Wacker 
Neuson er spesielt 
kjennetegnet av dens 
overlegne kappeytelse,
opp til 20 prosent raskere enn lignende sager.

BH55 er inngangsnivå- 
modellen blant rivnings-
hammere. Lettere og mindre 
enn andre rivningshammere i 
Wacker Neusons serie, er den 
designet for profesjonell bruk 
og imponerer med sin kompakte 
størrelse og letthet i bruk.

Tilhengermontert, lys- 
forsyning med egen 
generator. Seks  
LED-lamper og  
8,5 m høy mast gir 
dagslyslignende 
belysning med stor 
belysningsradius.

Vekt: 69–94 kg
Blad-diameter: 350–500 mm, maks
Kuttedybde: 120–195 mm, maks

PG-SERIEN 
Lensepumper

PG-serien er designet 
for å håndtere fjerning 
av vann med relativt 
små faste partikler, med 
diameter opptil 6.5 mm. 

Driftsvekt: 24–31 kg
Lensekapasitet: 600–1000 l/min
Løfte-/sugehøyde: 30 m / 7,5 m

Vekt: 11,3 kg
Blad-diameter: 350 mm, maks
Kuttedybde: 128 mm, maks

PS-SERIEN (3~) 
Nedsenkbare pumper

De tre-fasede nedsenkbare 
pumpene i PS-serien 
kan lense sølevann som 
inneholder faste partikler på 
opptil 20 mm.

Driftsvekt: 19,5–130 kg
Lensekapasitet: 420–2440 l/min
Diameter trykkrør: 50–100 mm

Enkeltslagenergi: 55 kN
Slaghastighet: 1300 slag/min
Vekt:  22,7–23,8 kg

Driftsvekt: 55 kN
Belysningsdekning: 3800 m2 (5 lux)
Transportvekt: 1075 kg
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DV90 
Dual View Dumper

DV90 setter ny standard når det kommer til 
sikkerhet for fører og arbeidsplass, fleksibilitet 
og økonomisk effektivitet. Dual View tillater en 
bekvem og rask endring av seteposisjonen 
gjennom en 180° rotasjon av førerplassen.

DW20 
Hjuldumper

DW20 imponerer med en rekke sikkerhets-
funksjoner med spesiell komfort. Den ny-
utviklede, høyttippende, svingbare kassen – 
sammen med den pålitelige helningssensoren, 
gjør hjuldumperen både sikker og allsidig. 

DT10 
Beltedumper

DT23 
Beltedumper

Den beltegående dumperen DT10 garanterer 
absolutt sikker og komfortabel kjøring takket 
været et høyt nivå av stabilitet og at den kjører 
jevnt. Også rundt hjørner, er dette utstyret din 
beste parter på trange steder.

Transportvekt: 630–775 kg
Nyttelast, maks.: 550–1000 kg
Skuffekapasitet, toppet: 300–460 l

Transportvekt: 1899–2389 kg
Nyttelast, maks.: 2000 kg
Skuffekapasitet, toppet: 1060–1500 l

Transportvekt: 2200 kg
Nyttelast, maks.: 2300 kg
Skuffekapasitet, toppet: 1400 l

Transportvekt: 4545–4925 kg
Nyttelast, maks.: 9000 kg
Skuffekapasitet, toppet: 4350–4600 l

Effektiv, men likevel skånsom mot underlaget og 
med overbevisende klatreevne: DT23 mestrer 
hver oppgave enkelt og er samtidig smidig og 
kraftig. Valgfri tilleggshydraulikk for tilkobling av 
eksterne enheter gjør dette til en allrounder.
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TH522 
Teleskoptruck

Den komfortable teleskoplasteren TH522 
overbeviser med en perfekt kombinasjon av 
kraftfull motorstyrke og stor manøvrerbarhet. 
Takket være firehjulsstyringen og den kompakte 
utformingen er TH522 både smidig og liten. 

ET18 
Beltegravemaskiner med standard overheng

Med gravemaskinen ET18 settes nye standarder 
i klassen 1,7 til 2,4 tonn. Kombinasjonen av 
velprøvde elementer og intelligente utviklings-
strategier gir et pluss i ytelse og effektivitet.

Transportvekt: 1582 kg (min.)
Gravedybde/-radius: 2397 mm / 3989 mm
Motorytelse: 13,8 kW

ET58 
Beltegravemaskin

Kraftig, komfortabel og sikker. En innovativ 
minigravemaskin som imponerer med høy 
effekt, og har blitt en vinner i 5-tonnsklassen. 
Den har høy løfte- og gravekraft samt raske 
arbeidssykluser.

Transportvekt: 4817–5630 kg
Gravedybde: 4017 mm 
Motorytelse: 33,4 kW

Vekt: 4200 kg
Maks. nyttelast: 2200 kg
Maks. stable-/tipphøyde: 5056 mm / 4520 mm

WL28 
Hjullaster 
med svingledd

WL28 er en kraftfull maskin som imponerer på 
alle områder. Sikkerhet og komfort står er 
sentralt, og hytten gir perfekt overblikk over 
arbeidsområdet. Selv om den er kompakt og lett- 
manøvrert har den en tipplast på hele 1,6 tonn.

Driftsvekt: 2800–3300 kg
Skuffeinnhold: 0,42 m3 (1,8 t/m3 massetetthet)
Motorytelse: 18,4–40,1 kW
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EZ17e 
Helelektrisk minigraver uten hekkutstikk

Med null utslipp er EZ17e ideell for innendørs 
bruk, og i områder der eksosgass og støy bør 
begrenses. Takket være det kraftige litiumion-
batteriet kan det brukes til en typisk arbeidsdag.

Transportvekt: 1681 kg (min.)
Gravedybde/-radius: 2490 mm / 4060 mm
Motoreffekt: 16,5 kW

ACBe 
Stavvibrator med batteri

Den trådløse interne interne vibratoren 
garanterer brukeren maksimal fleksibilitet på 
byggeplassen når han komprimerer betong. 
Det kraftige oppladbare batteriet gir energi en 
hel arbeidsdag.

Dimensjoner (L x B x H): 336 x 254 x 568 mm 
Driftsvekt med batteri:  10,5 kg (BP500)
Vekt uten batteri:  4,2 kg

WL20e 
Hjullaster 
med 
svingledd

WL20e er den første helt el-drevne hjullaster-
modellen fra Wacker Neuson. Hjullasteren 
arbeider helt utslippsfritt og med betydelig 
lavere støyutslipp. Som alle våre hjullastere 
overbeviser den gjennom førsteklasses kapasitet. 

Driftsvekt: 2350 kg
Skuffeinnhold: 0,2 m3 (1,8 t/m3 massetetthet)
Motorkapasitet: 6,5 kW (drivm.) / 8,5 kW (løftem.)

Effekt: 10–13 kN
Vekt: 53–75 kg (med vanntank)
Batteri: Li-ion

APS-SERIEN
Batteridrevne, forovergående vibrasjonsplater
(10–13 kN)

APS-serien utmerker seg ved sine enestående 
styreegenskaper. Å flytte og snu disse 
vibrasjonsplatene på jord og fersk asfalt er 
ekstremt praktisk og etterlater ingen avtrykk. 

BATTERI

BATTERI

BATTERI

BATTERI
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Variant ble grunnlagt i 1975, og er Danmarks største tilhengerprodusent med mer enn 600 000 solgte 
tilhengere, og står for kvalitet, sikkerhet og komfort. De leverer tilhengere som dekker de fleste behov.

Her vises kun en forenklet oversikt, flere modeller er tilgjengelig. Se www.variant.no

VARIANT TILHENGERE
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Maskinhengere 
Tilhengere spesielt utviklet for maskintransport. 
Totalvekt opptil 3500 kg.

Pro-Line
De største og sterkeste tradisjonelle tilhengerne. 
Totalvekt opptil 3500 kg.

Universalhengere
Tilhengerserie med hydraulisk tipp, bakrampe 
og bredt plan – perfekt til transport av biler og 
maskiner. Totalvekt opptil 3500 kg.

Maskintipper
Lavtbyggende tilhengere med støtdempet 
tippfunksjon. Totalvekt opptil 1350 kg.

Kjølehengere
Mobile kjølerom 
med god isolering. 
Totalvekt opptil 
2700 kg.

Skaphengere
Stort utvalg 
skaphengere. 
Totalvekt 
opptil 2700 kg.
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Agder Anleggsenter er norsk importør av Powerscreen mobile knuse- 
og sikteverk, med tilhørende delesalg og service for hele Norge. 
Powerscreen har et bredt utvalg av mobile knuseverk, sikteverk og 
transportbånd. Kontakt din selger eller en av våre Powerscreen-
spesialister for ytterligere informasjon. 
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KONKNUSERE
Powerscreens konknusere bruker unike, malende knusebevegelser  
for å knuse materialer til produksjon av kubiske sluttprodukt.  
Konknusere er ideelt egnet som sekundære  
eller tertiære knusere, etter en grovknuser.

MASKINER I DENNE SERIEN OMFATTER:
• 1000E Maxtrak
• 1150 Maxtrak
• 1150 Maxtrak Prescreen
• 1300 Maxtrak
• 1400 Maxtrak
• 1500 Maxtrak

GROVKNUSERE
Powerscreens grovknusere er konstruert for å overgå de primære knusebehovene til kunder 
innen gruvedrift, steinbrudd og resirkulering. Disse maskinene er blant de mest avanserte og 
driftssikre på markedet og er svært produktive innen mange ulike bruksområder. 

MASKINER I DENNE SERIEN OMFATTER:
• Metrotrak
• Premiertrak 330
• Premiertrak 400X
• Premiertrak 400X Postscreen
• Premiertrak 420E
• Premiertrak 600
• Premiertrak 600E

SLAGKNUSERE
Powerscreens slagknusere er ideelle innen flere bruksområder, og er mye brukt til resirkulering av 
betong, asfalt og glass. Serien omfatter både horisontale og vertikale slagknusere.

MASKINER I DENNE  
SERIEN OMFATTER:
• Trakpactor 260 / 260SR
• Trakpactor 290 / 290SR
• Trakpactor 320 / 320SR
• Trakpactor 550 / 550SR
• XV350 (Vertical Shaft Impactor)
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GROVSIKTER
Powerscreen® Warrior-/Titan-serien høyeffektive, kraftige og allsidige maskiner som kan sikte 
og skille mange materialer i svært vanskelige og krevende applikasjoner inkludert resirkulering, 
tilslag, kompost, matjord, kull, bygg- og rivingsavfall og jernmalm.

Powertrak 750 er en selvstendig mobil grovsikt med stor kapasitet. Med sin robuste konstruksjon 
kan Powertrak 750 lett motstå de tøffeste grovsikteapplikasjonene og er allsidig nok til å yte på et 
like høyt nivå for finsikteapplikasjoner. 

MASKINER I DENNE SERIEN OMFATTER:
• Titan 600
• Titan 800
• Titan 1200
• Warrior 1400X
• Warrior 1400XE
• Warrior 1800
• Warrior 2100 Single Shaft
• Warrior 2100 Tripple Shaft
• Warrior 2100 Spaleck
• Warrior 2400 
• Powertrack 750

FINSIKTER
Powerscreen® Chieftain-serien av mobile finsikter er konstruert for behandling 
av tilslag og sand. Alle Chieftain-maskinene er konstruert for å være lette å 
transportere, sette opp, bruke og vedlikeholde.

MASKINER I DENNE SERIEN OMFATTER:
• Chieftain 1400 2 dekk
• Chieftain 1700 2 dekk
• Chieftain 1700 3 dekk
• Chieftain 2100 2 dekk
• Chieftain 2100 3 dekk
• Chieftain 2100 Bivitec
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HORISONTALE SIKTER
Powerscreen® Horizon-siktene har horisontale skjermer som 
er ideelle for håndtering av store mengder klebrige materialer 
og er ideell for bruksområder som naturlig og knust tilslag, kull, 
jernmalm, resirkulert betong og asfalt.

MASKINER I DENNE SERIEN OMFATTER:
• Horizon 6203
• Horizon 6203SR

TROMMELSIKTER
Powerscreens bransjeledende trommelsikter er ekstremt effektive til å separere jord, 
kompost, avfall, tilslag, bygg- og rivningsmaterialer, flis og andre materialer. Den roterende 
trommelen gir mulighet for optimal separering av vanskelig materiale sammen med lufting. 
Enkel trommelbytte, radielle stabletransportører, robuste komponenter og støtte fra 
Powerscreens erfarne servicenettverk gjør disse trommelene til en allsidig og pålitelig løsning. 

MASKINER I DENNE SERIEN OMFATTER:
• Phoenix 1600
• Phoenix 2100
• Phoenix 3300
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TRANSPORTBÅND
Serien med mobile transportbånd fra Powerscreen® er konstruert 
for å fungere sammen med hele serien av Powerscreens knuse- og 
sikteutstyr. Bruk av transportbånd betyr økt lagerkapasitet og reduserer 
materialhåndteringen på stedet. Av praktiske årsaker, og for å holde 
fraktkostnadene nede, kan Powerscreens transportbånd transporteres i 
containere på 40 fot (12,19 m). 

MASKINER I DENNE SERIEN OMFATTER:
• CT65
• CT80
• CT100
• CT140R
• HL75
• CT75R
• LL75

TÅKESPRØYTER 
Powerscreen har utviklet Aquamist 
støvdempingssystem, en forbedring i forhold til 
konvensjonelle jetstråler eller vannsprayer. Aquamist 
er en høykapasitets tåkevifte som produserer 
finfordelte vanndråper i størrelsesområdet 10–150 
mikron diameter. Ved denne størrelsen binder 
vanndråpene seg enkelt til støvpartikler med lignende 
dimensjoner, og trekker dem ut av luften. Fordi 
vanntåke «flyter» mer enn en vanlig spray, dekker og 
omslutter den støvskyen mer effektivt.

MASKINER I DENNE SERIEN OMFATTER:
• Aquamist AQ45 
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BOREAPPLIKASJONER
Det er med stor glede vi presenterer vår nye 
serie boreapplikasjoner for montering på 
gravemaskin, med materbjelke og bormaskin 
fra Epiroc. Dette er applikasjoner av høy 
kvalitet, med stor effektivitet og med mindre 
behov for drivstoff. Med flere unike fordeler, 
og gode muligheter for tilpasning, kan disse 
applikasjonene hjelpe deg senke kostnadene 
og øke omsetningen i din bedrift.

Applikasjonene presenterer det siste innen 
teknologi og programvare, og skal etter det 
vi kjenner til være de letteste og smidigste 
på markedet.

Boreapplikasjonenene finnes i tre forskjellige 
størrelser, A-DT15, A-DT30 og A-DT35, 
tilpasset gravemaskinens størrelse og 
bæreevne.
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• Komplett boreutstyr der ventiler samt fastbor-
ingsautomatikk er samlet i boreaggregatet.

• EPIROC COP SC14/16/19 hydraulisk bormaskiner 
for hulldimensjoner fra 38 mm til 89 mm. 

 Bormaskinen leveres med standard nakke  
T35 eller T38.

• EPIROC T30 hydraulisk mater for 12 fot skjøte- 
stål med avlederhus og hydraulisk operert  
borstyring. Max boredybde ca 14,4 mtr.

• Valgfritt mellom trådløs radiokontroll og boring 
fra spakene (forbehold om maskintype).

• Elektrisk anlegg 12V/24V.

• Sylinder for pendling av boreutstyret.
• Hydraulisk støvsuger.
• Standard festebrakett.
• Stor skjerm i hytte for justering og avlesning.
• Utstyret leveres iht. Maskinforskriften EN 16228.
• Effektbehov: 115–150 kW avhengig av  

bormaskin- og kompressorvalg.
• Oljebehov: 180–200 liter ved ca. 210 bar.

• Komplett boreutstyr der ventiler samt fastbor-
ingsautomatikk er samlet i boreaggregatet.

• EPIROC COP SC 19 / SC 25 hydraulisk  
bormaskiner for hulldimensjoner fra 64 mm til 
127 mm. Bormaskinen leveres med standard 
nakke T45 alternativt T38 eller T51.

• EPIROC T35 hydraulisk mater for 12 fot skjøte- 
stål med avlederhus og dobbelt hydraulisk  
operert borstyring. Max boredybde 25,8 mtr.

• RPCF og RPCF-i Rotasjonsstyrt overvåkning 
som styrer matning og slagverk => Gir rettere hull.

• Valgfritt mellom trådløs radiokontroll og boring 
fra spakene (forbehold om maskintype).

• Elektrisk anlegg 12V/24V.
• Sylinder for pendling av boreutstyret.
• Hydraulisk støvsuger.
• Standard festebrakett.
• Stor skjerm i hytte for justering og avlesning.
• Utstyret leveres iht. Maskinforskriften EN 16228.
• Effektbehov: 150–180 kW avhengig av  

bormaskin- og kompressorvalg.
• Oljebehov: 300–350 liter ved ca. 220–240 bar. 

• Komplett boreutstyr hvor nødvendige ventiler 
samt fastboringsautomatikk er samlet i bore- 
aggregatet.

• EPIROC COP 1028 hydraulisk bormaskin for  
hulldimensjoner fra 26 mm til 51 mm. Bor- 
maskinen leveres med valgfri nakke R28, SR28, 
R32 eller SR32.

• EPIROC T15 hydraulisk kjedemater for 10 fot 
skjøtestål med avlederhus og hydraulisk operert 
borstyring.

• Trådløs radiokontroll eller boring fra spakene. 
(forbehold om maskintype).

• Elektrisk anlegg 12V/24V.
• Sylinder for pendling av boreutstyret.
• Hydraulisk støvsuger.
• Standard festebrakett.
• Utstyret leveres iht. EN 16228.
• Effektbehov: 55–65 KW avhengig av  

bormaskin- og kompressorvalg.
• Oljebehov: 130–150 liter.

3D-illustrasjoner kan avvike fra det faktiske produkt. Tekniske spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.
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PIGGHAMMERE
DANDA
D&A utviklet slaghammere så tidlig som i 1983, og blir sett på av mange som grunnleggeren av slag- 
hammere fra Korea. D&A startet opp eksport først i 1998, med et 30-talls forhandlere verden rundt. 
Malleus Maskin ble eksklusiv forhandler i 1999, og har bygget seg opp til å være markedsleder på 
hammere i Norge. D&A har brukt mye tid på å utvikle hydrauliske hammere, som har blitt godt kjent i 
markedet, grunnet god kvalitet. D&A hammeren er bygget opp etter olje/gass-prinsippet, som gjør at 
det er få bevegelige deler med høy slagenergi. Dette gjør hammeren meget driftsikker.

D&A leverer mer en 20 forskjellige størrelser fra 0,8 tonn til 100 tonn bæremaskin. 
Leveres med 3 års garanti.

HAMMERTYPE HAMMERVEKT MASKINVEKT OLJETRYKK  OLJEMENGDE MEISEL DIM 

D&A 6V 55 kg 0,5–2,0 tonn 60–130 bar 18–25 l/min Ø 40mm

D&A 8V 120 kg 0,8–2,5 tonn 90–120 bar 15–35 l/min Ø 45mm

D&A 17V 187 kg 1,5–4,0 tonn 90–120 bar 23–70 l/min Ø 57mm

D&A 40V 260 kg 3,0–6,5 tonn 110–165 bar 35–70 l/min Ø 70mm 

D&A 60V 330 kg 4,5–8,0 tonn 120–165 bar 40–110 l/min Ø 75mm

D&A 70V 495 kg 4,5–8,0 tonn 140–170 bar 45–100 l/min Ø 80mm

D&A 80V 545 kg 6,0–10 tonn 140–170 bar 50–100 l/min Ø 90mm

D&A 100DP 800 kg 8–12,5 tonn 140–180 bar 75–120 l/min Ø 95mm

D&A 130DP 900 kg 10–15 tonn 140–180 bar 80–140 l/min Ø 105mm

D&A 150DP 1150 kg  12–18 tonn 160–190 bar 100–150 l/min Ø 115mm

D&A 180DP 1450 kg 16–22 tonn 160–190 bar 100–155 l/min Ø 125mm

D&A 200DP 1580 kg 18–24 tonn 160–190 bar 120–170 l/min Ø 135mm

D&A 220DP 1800 kg 20–26 tonn 160–190 bar 120–190 l/min Ø 135mm

D&A 250DP 2000 kg 22–30 tonn 160–190 bar 150–210 l/min Ø 145mm

D&A 300DP 2400 kg 24–36 tonn  160–190 bar  180–240 l/min Ø 150mm 

D&A 360DP 2700 kg 28–42 tonn  160–190 bar 200–260 l/min Ø 155mm 

D&A 450DP 3300 kg 34–50 tonn 160–190 bar 220–280 l/min Ø 165mm 

D&A 550DP 3800 kg 40–60 tonn  160–190 bar  240–320 l/min Ø 175mm 

D&A 750DP 7000 kg 60–100 tonn  170–210 bar  350–420 l/min Ø 205mm
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EPIROC
Epiroc sin nyeste generasjon av hammere krever mindre tilført hydraulisk effekt fra bæremaskinen, 
samtidig som den opprettholder maksimal slagkraft. Dette gjør at det kan brukes mindre bæremaskiner, 
noe som gir lavere investeringskostnader. Epiroc sin nye hammerserie i størrelse fra MB1200 til 
HB10000, leveres med selectstart.

HAMMERTYPE HAMMERVEKT  MASKINVEKT OLJETRYKK OLJEMENGDE   MEISEL DIM

SB 152 140 kg 1,4–2,8 tonn 100–150 bar 25–45 l/min Ø 50mm
SB 202 200 kg 2,5–6,0 tonn 100–150 bar 35–65 l/min Ø 65mm
SB 302 300 kg 4,5–9,0 tonn 100–150 bar 50–80 l/min Ø 80mm
SB 452 440 kg 6,5–13 tonn 100–150 bar 55–100 l/min Ø 95mm
SB 552 520 kg 9,0–15 tonn 100–150 bar 65–115 l/min Ø 100mm
SB 702 720 kg 10–17 tonn 120–170 bar 80–120 l/min Ø 105mm
MB 750 750 kg 10–17 tonn 140–170 bar 80–120 l/min Ø 100mm
MB 1000 1000 kg 12–21 tonn 160–180 bar 85–130 l/min Ø 110mm
MB 1200 1200 kg 15–26 tonn 160–180 bar 100–140 l/min Ø 120mm
MB 1500 1500 kg 17–29 tonn 160–180 bar 120–155 l/min Ø 135mm
MB 1700 1700 kg 19–32 tonn 160–180 bar 130–170 l/min Ø 140mm
HB 2000 2000 kg 22–38 tonn 160–180 bar 150–190 l/min Ø 145mm
HB 2500 2500 kg 27–46 tonn 160–180 bar 170–220 l/min Ø 155mm
HB 3100 3100 kg 32–52 tonn 160–180 bar 210–270 l/min Ø 165mm
HB 3600 3600 kg 35–63 tonn 160–180 bar 240–300 l/min Ø 170mm
HB 4100 4100 kg 40–70 tonn 160–180 bar 250–320 l/min Ø 180mm
HB 4700 4700 kg 45–80 tonn 160–180 bar 260–360 l/min Ø 190mm
HB 5800 5800 kg 58–100 tonn 160–180 bar 310–390 l/min Ø 200mm
HB 7000 7000 kg 70–120 tonn 160–180 bar 360–450 l/min Ø 210mm
HB 10000 10000 kg 85–140 tonn 160–180 bar 450–530 l/min    Ø 240mm
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ROZZI TØMMERKLYPE

Alle modellene er lagerført

ROZZI SpA er et familiedrevet firma, stiftet i 1970 av Enrico Rozzi. Firmaet startet i utgangspunktet  
med å produserer hydrauliske klyper for kraner. Rozzi SpA er en av de største produsentene av  
klyper i Europa.

Rozzi tømmerklype er spesialdesignet til gravemaskin, og spesielt godt egnet til steinstabling. 
Leveres med holdeventil som standard. Alle modeller kan leveres med rotasjon.

MODELL VEKT LØFTEKAP. TRYKK  ÅPNING FESTE

R50/225 115 kg 800 kg 220 bar 1170 mm S40
R50/327 210 kg 2000 kg 250 bar 1900 mm S50
R50/401 405 kg 3000 kg 280 bar 1900 mm S60
R50/401 415 kg 3000 kg 280 bar 1900 mm S70
R50/604 750 kg 4000 kg 280 bar 2200 mm S70

KLYPER
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ROZZI UNIVERSALGRIP
Rozzi universalgrip er spesialdesignet til gravemaskin, og spesielt godt egnet til riving,  
sortering og steinstabling. Leveres med holdeventil og bolt-on stål som standard. 
Kan leveres med tre forskjellige varianter av armene, lukket, stanset og stående spiler.  

ROZZI Universalgrip kan også leveres med rotasjon. 
Rotatoren er bygget på svingkransprinsippet, kraftig dimensjonert. 
Få smørepunkter for enkelt vedlikehold.
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MODELL VEKT KLEMKRAFT TRYKK ÅPNING FESTE

RS100 70 kg 1150 kg 300 bar 675 mm S30
RS200 140 kg 2320 kg 300 bar 970 mm S40
RS300 290 kg 2500 kg 300 bar   1350 mm S50
RS400 550 kg 3300 kg 300 bar   1800 mm S60
RS500 800 kg 4100 kg 320 bar   1760 mm S60
RS800 1250 kg 5600 kg 320 bar   2000 mm S70
RS1300 1550 kg 5050 kg 320 bar 2200 mm S80

MODELL VEKT KLEMKRAFT TRYKK ÅPNING FESTE

RS100R 110 kg 1150 kg 300 bar 675 mm S30
RS200R 190 kg 2320 kg 300 bar 970 mm S40
RS300R 890 kg 2500 kg 300 bar 1350 mm S50
RS400R 750 kg 3300 kg 300 bar 1800 mm S60
RS500R 990 kg 4100 kg 320 bar 1760 mm S60
RS800R 1500 kg 5600 kg 320 bar 2000 mm S70
RS1300R 1850 kg 5050 kg 320 bar 2200 mm S80

UTEN ROTASJON

MED ROTASJON
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MODELL KAPP DIAMETER ÅPNING OLJEMENGDE OLJETRYKK VEKT

300 300 mm 775 mm 60-100 l/min 200-250 bar 300 kg
450 450 mm 840 mm 100-150 l/min 250-300 bar 710 kg
400S 400 mm 850 mm 80-100 l/min 200-250 bar 315 kg

BioJack griper produseres i Finland av Nummek Oy. BioJack bioklipper er lette i vekt og er sterke 
og effektive. Kan leveres med samleklype og motorsag. Styringsystemet fungerer via Bluetooth. 
Leveres i mange varianter. Effektivt redskap til gravemaskin for å rydde skog. 

BIOJACK
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MODELL ARBEIDSBR. BØRSTEDIA.  MIN. OLJE MAKS OLJE/TRYKK VEKT

TAH1000S 1000 mm 900 mm 55 l/min 120 l/min / 300 bar 175 kg
TAH1300S 1300 mm 900 mm 55 l/min 120 l/min / 300 bar 205 kg
TAH1600S 1600 mm 900 mm 55 l/min 120 l/min / 300 bar 235 kg
TAH2000S 2000 mm 900 mm 55 l/min 120 l/min / 300 bar 275 kg
TAH2500S 2500 mm 900 mm  55 l/min 120 l/min / 300 bar 325 kg

FEIEUTSTYR
FEIEKOST TIL GRAVMASKIN
Lametal Oy utvikler og produserer STARK-arbeidsredskaper for hjullaster, traktorer og gravemaskiner. 
Bedriften har over 35 års erfaring i utvikling av ulike redskaper for snørydding og feiing. Lametal Oy har 
sitt hovedkontor i Lapinlahti, Finland, litt over 400 km nord for Helsingfors.

Stark bomvalsen har flere bruksområder. Foruten feiing av gangveier og gårdsplasser, kan den brukes 
til å rengjøre steder hvor det er vanskelig og komme til, f.eks bak rekkverk og snørydding av tak. Kan 
leveres med fester fra S40 til S90.
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RIVEUTSTYR

VTN VF

MODELL ÅPNING LENGDE KJEFT KLEMKFRAFT INNE KLEMKRAFT UTE VEKT

VF13 710 mm 850 mm 175 tonn 65 tonn 1370 kg
VF19 840 mm 980 mm 200 tonn 80 tonn 1880 kg
VF23 905 mm 1060 mm 247 tonn 90 tonn 2320 kg
VF27 1025 mm 1200 mm 295 tonn 110 tonn 2840 kg
VF33 1200 mm 1260 mm 355 tonn 120 tonn 3450 kg
VF50 1300 mm 1380 mm 450 tonn 150 tonn 4750 kg

VTN Europe har mer enn 40 års erfaring  
med produksjon og utvikling av rive-/ 
demoleringsutstyr. VTN ble stiftet i 1973  
av Nerio Vaccaro. 

Produksjonen og salgsavdelingen
ligger i Italia, Cagnano di Poiana Maggiore.

VTN VF-serien er laget for sekundært rivningsarbeid, separasjon eller fragmentering av allerede revet 
materiale. Kan godt brukes til å skille armeringsjern fra betong.  
Denne tyggeren skiller seg ut fra andre i markedet grunnet den store åpningen, hastigheten og den 
store klemkraften. Leveres til maskiner fra 12 til 70 tonn. Utstyrt med speed-ventil for rask syklus.
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VTN FP-serien finnes i 9 forskjellige modeller. Kompakt design med 360 graders rotasjon. Sylinder ligger 
godt beskyttet inne i huset. Leveres med speed-ventil for rask syklus. Tenner og kniver er utskiftbare.

MODELL ÅPNING LENGDE KJEFT KLEMKRAFT INNE KLEMKRAFT UTE  VEKT

FP07 550 mm 610 mm 122 tonn 40 tonn 630 kg
FP12 635 mm 670 mm 140 tonn 55 tonn 1250 kg
FP15 680 mm 720 mm 195 tonn 65 tonn 1571 kg
FP18 786 mm 840 mm 234 tonn 80 tonn 1907 kg
FP24 930 mm 940 mm 260 tonn 105 tonn 2489 kg
FP30 1010 mm 1040 mm 350 tonn 120 tonn 3200 kg
FP40 1165 mm 1140 mm 420 tonn 146 tonn 4220 kg
FP55 1285 mm 1280 mm 500 tonn 175 tonn 5650 kg
FP70 1520 mm 1380 mm 590 tonn 205 tonn 8150 kg

VTN FP
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VTN MT

MODELL ÅPNING   HØYDE KLEMKRAFT INNE / UTE VEKT

MT03 372 mm 1140 mm 62 tonn / 25 tonn 392 kg
MT05 545 mm 1390 mm 100 tonn / 50 tonn 625 kg
MT10 670 mm 1620 mm 175 tonn / 70 tonn 1060 kg
MT15 750 mm 1930 mm 200 tonn / 80 tonn 1490 kg
MT20 860 mm 2080 mm 250 tonn / 100 tonn 2000 kg
MT25 1130 mm 2260 mm 335 tonn / 130 tonn 2500 kg
MT35 1230 mm 2470 mm 360 tonn / 140 tonn 3450 kg
MT45 1300 mm 2720 mm 390 tonn / 155 tonn 4500 kg
MT55 1550 mm 2970 mm 420 tonn / 170 tonn 5500 kg

VTN MT-serien med utbyttbare verktøy, ideell for bruk i alle typer rivning. Kan leveres med 7 forskjellige 
verktøy. Verktøy tilpasset stål, betong, tre og spesialsaks for klipping av tanker. Finnes i 9 størrelser fra 
392 kg til 5500 kg.
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VTN CK
VTN CK-serien med hydraulisk utbyttbare verktøy, ideell for bruk i alle typer rivning.  
Kan leveres med 5 forskjellige verktøy. Verktøy tilpasset stål og betong.  
Finnes i 6 størrelser fra 767 kg til 3770 kg.

MODELL ÅPNING TOTAL HØYDE KLEMKRAFT INNE / UTE VEKT

CK07 530 mm 1595 mm 65 tonn / 45 tonn 767 kg
CK11 610 mm 1785 mm 70 tonn / 57 tonn 1160 kg
CK14 717 mm 1994 mm 85 tonn / 65 tonn 1570 kg
CK21 780 mm 2070 mm 110 tonn / 75 tonn 2113 kg
CK28 861 mm 2460 mm 130 tonn / 95 tonn 2772 kg
CK36 957 mm 2555 mm 160 tonn / 115 tonn 3770 kg
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VTN CI
VTN CI-serien kommer i 12 forskjellige varianter, for maskiner fra 2 til 200 tonn. Dette er en hydraulisk 
saks for riving av stålkonstruksjoner. Standard med 360° rotasjon og speed-ventil for rask syklus. 
Sylinder ligger godt beskyttet inne i huset. Utskiftbare kniver.

MODELL LENGDE LENGDE KJEFT KLEMKRAFT INNE / UTE VEKT     

CI040 1855 mm 350 mm 125 tonn / 32 tonn  435 kg
CI070 2080 mm 415 mm 210 tonn / 60 tonn 770 kg
CI1000 2275 mm 452 mm 275 tonn / 61 tonn 1190 kg
CI2000 2665 mm 480 mm 400 tonn / 95 tonn 2120 kg
CI3200R 3227 mm 606 mm 620 tonn / 146 tonn 3260 kg
CI4000R 3726 mm 710 mm 730 tonn / 165 tonn 4200 kg
CI5000R 3690 mm 720 mm 890 tonn / 195 tonn 5000 kg
CI6500R 4338 mm 852 mm 1000 tonn / 220 tonn 6820 kg
CI8000R 4450 mm 944 mm 1200 tonn / 240 tonn 8100 kg
CI10000R 5360 mm 1072 mm 1320 tonn / 280 tonn 10200 kg
CI15000R 6200 mm 1270 mm 1600 tonn / 355 tonn 15100 kg
CI20000R 7100 mm 1300 mm 1700 tonn / 460 tonn 20900 kg
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VTN RP

MODELL LENGDE ÅPNING BREDDE VEKT

RP2000 225 mm  2320 mm 540 mm 2752 kg
RP4000 240 mm  2320 mm 600 mm 3900 kg

VTN RP-serien er spesialutviklet for klipping av togskinner. Maskinvekt fra 18 til 50 tonn. 
Leveres med 360° rotasjon. Sylinder ligger godt beskyttet inne i huset.
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VTN FB

MODELL ÅPNING BREDDE VOLUM OLJEMENGDE VEKT

FB150HD 600 mm 450 mm 0,48 m3 90/100 l/min 1650 kg
FB250HD 700 mm 500 mm 0,58 m3  130/140 l/min  2720 kg
FB300HD 820 mm  500 mm 0,65 m3 130/140 l/min 3000 kg
FB350HD 900 mm  500 mm 0,70 m3  170/180 l/min 4000 kg
FB500HD 1200 mm  550 mm 1,05 m3  250/300 l/min 5500 kg

VTN FB-serien er utelukkende laget i Hardox og konstruert for belastning og påkjenning over tid. 
Den er tilgjengelig i 5 modeller fra 12 til 55 tonns bæremaskin. Utstyrt med stempelmotor og en 
fast og en bevegelig kjeft. Sistnevnte gjør det mulig å justere knusemateriale fra 18 mm til  
130 mm. Knuseplater er boltet for enkel utskiftning.
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VTN SR

MODEL  ÅPNING TROMMELDIAMETER VOLUM OLJEMENGDE VEKT

SR05 900 mm 700 mm 0,40 m3 25/35 l/min 360 kg
SR07 1000 mm 900 mm 0,75 m3 40/50 l/min 670 kg
SR10 1200 mm 1100 mm 1,00 m3 60/80 l/min 1140 kg
SR15 1500 mm 1300 mm 1,50 m3 60/80 l/min 1485 kg
SR20 1800 mm 1550 mm 2,20 m3 120/140 l/min 2065 kg

VTN SR-serien er produsert i 5 forskjellige varianter for bruk på gravemaskiner i størrelsen  
5–35 tonn. Den har store bruksmuligheter i sortering av de fleste materialer.  
Leveres med trommelstørrelse fra 20 x 20 mm til 100 x 100 mm. Tilnærmet vedlikeholdsfri, ingen 
smørepunkter, kraftig hovedkonstruksjon med beskyttelse for trommel. Trommel er utskiftbar.
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MODELL EFFEKT OLJETRYKK DIAMETER LØFTEKAPASITET VEKT

EC70HD 3,0 kW 18 l/min – 200 bar 720 mm 5500 kg 500 kg
EC90HD 4,0 kW 32 l/min – 200 bar 900 mm 7900 kg 825 kg
MRS90HD 4,9 kW 32 l/min – 200 bar 960 mm 10500 kg 1025kg
MRS100HD 5,5 kW 32 l/min – 200 bar 1060 mm 11500 kg 1155 kg
MRS110HD 7,0 kW 48 l/min – 200 bar 1140 mm 13000 kg 1270 kg
MRS125HD 9,0 kW 48 l/min – 200 bar 1250 mm 15000 kg 1490 kg

GAUSS MAGNET
Gauss Magneti fra Italia har utviklet og produsert magneter siden 1972. Magneten anvendes til 
skrapstål og riving. Leveres med hydraulisk generator fra Dynasett for enkel maskinmontering. 
Valgfri innfesting. 
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GAUSS MAGNET
Gauss magnetdisk for demolering. Forutsetter generator på bæremaskin. Se side 110 for monteringskitt 
fra Dynasett. Blir levert med en ekstra Hardox slitering for bedre holdbarhet i rivemiljø.  
Leveres med valgfritt feste. 

MODELL EFFEKT SPENNING DIAMETER MAKS LØFTEKAPASITET VEKT

EC70HD 3,0 kW 220 V 720 mm 5500 kg 265 kg
EC90HD 4,0 kW 220 V 900 mm 7900 kg 450 kg
MRS90HD 4,9 kW 220 V 960 mm 10500 kg 650 kg
MRS100HD 5,5 kW 220 V 1060 mm 11500 kg 780 kg
MRS110HD 7,0 kW 220 V 1140 mm 13000 kg 880 kg
MRS125HD 9,0 kW 220 V 1250 mm 15000 kg 1100 kg
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ASFALTFRESER

SIMEX PLB-PHD

MODELL BREDDE STANDARD DYBDE STANDARD OLJEMENGDE OLJETRYKK VEKT

PLB200 200 mm  0-70 mm  30-50 l/min 180-250 bar 185 kg
PLB300 300 mm  0-100 mm  45-75 l/min 180-300 bar 390 kg
PLB350 350 mm  0-120 mm  55-90 l/min 180-300 bar 530 kg
PLB450 450 mm    0-150 mm  75-140 l/min 180-300 bar 710 kg
PHD450 450 mm 0-180 mm 90-140 l/min 180-300 bar 900 kg
PLB600 600 mm 0-150 mm 100-200 l/min 180-300 bar 985 kg
PHD600 600 mm 0-200 mm 120-200 l/min 180-300 bar 1150 kg

Simex PLB-PHD-serien er ideel for fresing og avtrappning for asfaltering. Kan leveres med to type 
tromler, asfalt og betong. Mulighet for hydraulisk dybdejustering. 

PHD-serien har mulighet for justering av høyden på den ene siden. Dette gjør det enklere for fresing 
f.eks. inntil fortauskanter. 

Simex er en ledende leverandør av tilleggsutstyr fra Italia, spesielt frese-, knuse- og komprimeringsutstyr.
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SIMEX TF

MODELL  EFFEKT SKJÆREKRAFT OLJE MENGDE OLJETRYKK VEKT

TF200 27 kW 13,5 kN 45-80 l/min 350 bar 300 kg
TF400 37 kW 20,3 kN 65-120 l/min 350 bar 470 kg
TF600 50 kW 27,6 kN 90-150 l/min 350 bar 700 kg
TF850 61 kW 35,2 kN 130-190 l/min 350 bar   1140 kg
TF1100 87 kW 53,4 kN 170-250 l/min 350 bar 1465 kg
TF2100 112 kW 64,3 kN 240-340 l/min 380 bar 2410 kg
TF2500  140 kW 83,7 kN 280-400 l/min 380 bar   2700 kg
TF3100  175 kW 114,5 kN 350-500 l/min 380 bar 3650 kg

Simex TF-serien er en åpen fres, ideel til bruk i tunneltak og andre fresejobber som f.eks. demolering.  
Er også velegnet til bruk i tele, stubbefresing, kabel-/fibergrøfter. Har et lavt støy- og viberasjonsnivå.
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BMS-L

MODELL BREDDE SLAGERE TRYKK OLJEMENGDE VEKT

BMS-L 100 cm 21 stk mini duo 150–250 bar 50-150 l/min 600 kg
BMS-L 125 cm 27 stk mini duo 150–250 bar 50-150 l/min 694 kg

BMS-L fra Seppi er utviklet for mellomstore gravemaskiner. Sterke freser med forholdsvis lav vekt. 
Ved montering på gravemaskin vil denne Seppi-fresen oppnå gode resultater i vedlikehold av 
veikanter, i skogen, og i andre områder som er vanskelige å nå. Freser stubber og vegetasjon opp 
til 20 cm. Kan leveres med forskjellige typer slagere og annet ekstrautstyr.

KRATTKNUSER
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MODELL BREDDE SLAGERE TRYKK OLJEMENGDE VEKT

BMS-F 100 cm 21 stk mini duo 200–350 bar 70-160 l/min 565 kg
BMS-F 125 cm 27 stk mini duo 200–350 bar 70-160 l/min 640 kg
BMS-F 150 cm 30 stk mini duo 200–350 bar 70-160 l/min 715 kg

Seppi BMS-F er en spesiell fres med tanke på rydding av veiskulder og andre utfordrende områder. 
BMS-F fresen har en veldig sterk konstruksjon og en oppbygning som gjør den svært solid og stabil, 
uansett i hvilken jobb den brukes i. Freser stubber og vegetasjon opp til 25 cm. Kan leveres med 
forskjellige typer slagere og annet ekstrautstyr.

BMS-F
G
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BMS fresen fra Seppi er en kraftig fres som er ideell for å rydde skog og områder som er vanskelige å 
nå, samt rydding langs vei og strømlinjer. Egner seg godt for tett vegetasjon og stubber. Freser stubber 
og kratt opp til 30 cm. Et lett og robust chassis laget i Hardox.  
Kan leveres med forskjellige typer slagere og annet ekstrautstyr.

MODELL BREDDE SLAGERE TRYKK OLJEMENGDE VEKT

BMS 100 cm 20 stk 200-350 bar 80-260 l/min 955 kg
BMS 125 cm 28 stk 200-350 bar 80-260 l/min 1080 kg
BMS 150 cm 32 stk 200-350 bar 80-260 l/min 1165 kg

BMS
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LØFTEUTSTYR
PALLEGAFFEL FOR GRAVEMASKIN
Vi lagerfører solide mekaniske pallegafler til gravemaskin, som oppfyller dagens høye krav til 
sikkerhet og kvalitet. Konstruksjonen av pallegaffelen gir fører optimal sikt på arbeidsplassen.  
Finnes i mange ulike bredder og utførelser. Flere varianter kan bestilles. Gaffelben er i henhold 
til ISO-standard slik at det enkelt kan skaffes deler. Kan leveres med kombifeste eller andre type 
fester. Hydrauliske justerbare pallegafler for gravemaskin kan også leveres.

MODELL KAPASITET BREDDE GAFFEL FESTE VEKT

Pallegaffel mekanisk 2500 kg 1200 mm 1200 mm S40 170 kg
Pallegaffel mekanisk 2500 kg 1200 mm 1200 mm S50 200 kg
Pallegaffel mekanisk 5000 kg 1200 mm 1200 mm S60 350 kg
Pallegaffel mekanisk 5000 kg 1200 mm 1200 mm S70 410 kg

Alle modellene er lagerført
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MALLEUS-JIBBEN
Vi leverer norskprodusert, CE-godkjent dekkejibb med høy kvalitet. Kan leveres med 
et utvalg av fester og lengder. Vi skaffer også rørepinne/knusepinne til gravemaskin.

MODELL LØFTEKAPASITET LENGDE FESTE VEKT

Jibb 2000 kg 3 meter S60 350 kg
Jibb 2000 kg 4 meter S70 420 kg
Jibb 2000 kg 5 meter S80 560 kg
Jibb 2000 kg 6 meter G90 750 kg

MODELL LENGDE FESTE VEKT

Rørepinne 2000 mm S70 500 kg
Rørepinne  2200 mm G90 900 kg
Rørepinne 2200 mm   KM3 1500 kg

*Lagerførte modeller

MODELL LØFTEKAPASITET MIN / MAKS  LENGDE MIN / MAKS FESTE VEKT

Kranarm gravemaskin 0,8–1,8 tonn 2350–3750 mm S60 202 kg
Kranarm gravemaskin 0,8–1,8 tonn 2350–3750 mm S70 210 kg

*
*

*
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SKUFFER
SKUFFER TIL GRAVEMASKIN
Vi har diverse graveskuffer, smalskuffer, gallerskuffer og faste pusseskuffer. 
Vi leverer også rototilter og andre spesialskuffer fra ulike produsenter som 
blant annet AgderSkuffa, SMP, Gjerstad, Klepp, Rototilt. 
Et stort utvalg av forskjellige skuffetyper er lagerført. 

Se vår nettside for mer informasjon: www.agder-gruppen.no
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AGDERSKUFFA
AgderSkuffa er vårt eget skuffemerke, og vi tilbyr skuffer i flere størrelser og varianter, i topp kvalitet 
og til god pris. Et bredt utvalg skuffer er lagerført.
Oversikten viser kun et begrenset utvalg. Ta kontakt for mer informasjon, eller se agder-gruppen.no.

MODELL VOLUM / L KOPLING TANN BREDDE / MM MASKIN / TONN

AA400KVXS50 400 S50 M27 820 6–8 tonn
AA650JS60 700 S60 J-350 USCO 1000 12–16 tonn
AA700JS60 900 S60 J-350 1000 18–20 tonn
AA900JS60 1150 S70 J-400 1100 20–23 tonn
AA1200KVXS70HD 1250 S70 4 teeth KVX E2 1320 20–25 tonn
AA1600JS70 1700 S70 J550 1500 26–32 tonn

GRAVESKUFFE MED TENNER
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MODELL VOLUM / L KOPLING TANN BREDDE / MM MASKIN / TONN

AA2200JS80 2200 S80 J550-Delta 1700 30–40 tonn
AA2200JG90 2200 S80 J550-Delta 1700 30–40 tonn
AA2400JHDG90 2200 G90 J550-Delta 1800 30–40 tonn
AA3000JHDKM3HD 2400 G90 J600-Delta 2100 30–40 tonn
AA3000JG90 3000 G90 J600-Delta 2100 40–55 tonn
AA3200JHDG90 3000 G90 J600-Delta 2100 40–55 tonn

GRAVESKUFFE MED TENNER

MODELL VOLUM / L KOPLING BREDDE / MM MASKIN / TONN

AA400FFS50 400 S50 850 6–8 tonn
AA700FFS60 700 S60 950 12–16 tonn
AA900FFS60 900 S60 1050 18–20 tonn
AA1150FFS70 1150 S70 1250 20–23 tonn
AA1350FFS70 1350 S70 1350 20–25 tonn
AA1600FFS70 1600 S70 1500 26–32 tonn
AA2200FFS80 2200 S80 1700 30–40 tonn
AA3200FFG90 3200 G90 2000 40–55 tonn

GRAVESKUFFE UTEN TENNER 
MED FREMTRUKKET FRONT

MODELL VOLUM / L KOPLING BREDDE / MM MASKIN / TONN

AA400DYS50 400 S50 900 6–8 tonn
AA700DYS60 700 S60 1000 12–18 tonn
AA1200DYJS70 1200 S70 1350 18–25 tonn
AA1600DYS70 1600 S70 1600 25–32 tonn
AA2000DYS80 2000 S80 1650 30–40 tonn
AA2400DYG90 2400 G90 1950 30–40 tonn
AA3000DYG90 3000 G90 2200 40–55 tonn
AA3200DYG90 3200 G90 2300 40–55 tonn

DYRKNINGSSKUFFE MED TENNER
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MODELL VOLUM / L KOPLING BREDDE / MM MASKIN / TONN

AA75HYDS30 75 S30 900 2–3 tonn
AA150HYDS40 150 S40 1000 3–4 tonn
AA210HYDS40 210 S40 1100 4–5 tonn
AA400HYDS50 400 S50 1300 6–8 tonn
AA750HYDS60 750 S60 1600 12–16 tonn
AA900HYDS60 900 S60 1700 14–18 tonn
AA1150HYDS70 1150 S70 2000 20–23 tonn
AA1500HYDS70 1500 S70 2200 23–32 tonn
AA2000HYDVS80 2000 S80 2200 30–40 tonn
AA30000HYDVG90 3000 G90 2600 40–50 tonn

HYDRAULISK PUSSESKUFFE
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MODELL VOLUM / L KOPLING BREDDE / MM MASKIN / TONN

AA80KabelS40 80 S40 300 2–3 tonn
AA100KabelS40 100 S40 320 3–4 tonn
AA120KabelS40 120 S40 350 4–5 tonn
AA160KabelS40 160 S40 400 5–6 tonn
AA180KabelS50 180 S50 450 6–8 tonn
AA350KabelS60 350 S60 540 12–18 tonn
AA600KabelS70 600 S70 750 18–25 tonn
AA700KabelS70 700 S70 750 25–32 tonn
AA1000KabelG90 1000 G90 950 30–55 tonn

MODELL VOLUM / L KOPLING BREDDE / MM MASKIN / TONN

AA400GAS50 400 S50 1500 6–8 tonn
AA700GAS60 700 S60 1600 12–18 tonn
AA900GAS60 900 S70 1800 12–18 tonn
AA1250GAS70 1250 S70 2000 18–25 tonn
AA1700GAS70 1700 S70 2200 25–32 tonn
AA2000GASG90 2000 G90 2200 30–40 tonn

GALLERSKUFFER

MODELL VOLUM / L KOPLING BREDDE / MM MASKIN / TONN

AA110FPS40 110 S40 1000 2–3 tonn
AA185FPS40 185 S40 1200 3–4 tonn
AA210FPS40 210 S40 1200 4–5 tonn
AA400FPS50 400 S50 1300 6–8 tonn
AA700FPS60 700 S60 1500 12–16 tonn
AA900FPS60 900 S60 1800 18–20 tonn
AA1500FPS70 1500 S70 2000 23–32 tonn
AA1800FPS80 1800 S80 2000 30–40 tonn

FAST PUSSESKUFFE

SMALSKUFFE/KABELSKUFFE
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RIPPERTANN
Vi har til en hver tid rippertenner med de fleste fester på lager. Rippertannen har en solid  
konstruksjon for å tåle tøffe forhold. Produsert i høykvalitetsstål for å gi lang levetid.

MODELL TANN FESTE VEKT

Rippertann CAT J200 S40 75 kg
Rippertann CAT J250 S50 175 kg
Rippertann CAT J350 S60 350 kg 
Rippertann CAT J460 S70 550 kg
Rippertann CAT J550 S80 620 kg
Rippertann  CAT J550 G90 750 kg
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AVRETTER
Avretterbjelke brukes til å avrette og komprimere masse under planeringsarbeid. 
Våre avretter er produsert med kvalitetsstål for lang levetid. Avrettere på lager for rask levering.  
Leveres med valgfritt feste.

* Lagerført modell med valgfritt feste
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Modell Feste Bredde Diameter rulle

Avretter S40 1500 mm 150
Avretter S50 2000 mm 150 
Avretter S60 2500 mm 220
Avretter S70 3000 mm 220

*
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SPUNT / RØRDRIVERE

DH
Movax DH-serien er en gravemaskinmontert pålehammer, utviklet for å slå ned H-bjelker, 
stålrør, armerte betongpeler, etc.

MODELL DROPPHØYDE SLAGENERGI RAMVEKT VEKT

DH-15 0–1200 mm 0–15 kN 1360 kg 3460 kg
DH-25 0–1200 mm 0–25 kN 2060 kg 4260 kg
DH-35 0–1200 mm 0–35 kN 3000 kg 5390 kg
DH-45 0–1200 mm 0–45 kN 4000 kg 6500 kg

64



SPUNT / RØRDRIVERE SG
Movax SG-serien er utviklet for å håndtere lange spuntnåler. Kan leveres med et utvalg av armer for 
håntering av andre materialer som H-bjelke, rør, telefonstolper, etc. Patentert sidegrip.

SG-15 150 kN 39 kW 2300-3000 1/min 6 meter 750 kg
SG-30 300 kN 65 kW 2300-3000 1/min 10 meter 1790 kg
SG-40 400 kN 86 kW 2300-3000 1/min 10 meter 1814 kg
SG-45V 450 kN 100 kW 2300-3000 1/min 16 meter 2653 kg
SG-50V 500 kN 125 kW 2300-3000 1/min 16 meter 2658 kg
SG-60V 600 kN 134 kW 2300-3000 1/min 16 meter 2791 kg
SG-75V 750 kN 184 kW 2300-3000 1/min 16 meter 3708 kg
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MODELL SENTRIFUGALKRAFT EFFEKTBEHOV FREKVENS SPUNTLENGDE VEKT
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TAD
Movax teleskopisk jordbor er tilpasset arbeid i de fleste grunnforhold, også der det er liten plass. 
Kan leveres med ett eller to utskyt på teleskop.

MODELL HULLDIAMETER HULLDYBDE  MOMENT  HASTIGHET VEKT

TAD-31S 400–1200 mm* 6,5 meter 30000 Nm 11–74 rpm 3400 kg
TAD-31L 400–1200 mm* 9 meter 30000 Nm 11–74 rpm 3500 kg
TAD-32 400–1000 mm* 9 meter   30000 Nm 11–74 rpm 3200 kg
TAD-51 400–1200 mm* 6 meter   50000 Nm 11–74 rpm 3200 kg

* Avhenger av masser og bor
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MOVAX KONTROLLSYSTEM
Movax kontrollsystem MCS Pro er et avansert styresystem for effektiv, 
presis og lettere bruk av utstyret. Kan brukes på SG, TAD og DH.  
Systemet blir integret i gravemaskinen slik at den kontrollerer skuffe- 
og stikkefunksjon. Utstyret kan da kjøres på automatikk.  
Nålens possisjon oppgis i Y og X akse.
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MASKINMONTERT VIBROPLATE
Maskinmontert hydraulisk vibroplate fra Exero til gravemaskin forenkler komprimering av  
vanskelige områder og øker sikkeheten ved at personer ikke trenger å befinne seg i  
arbeidsområdet. Vibroplaten kan også brukes til og slå ned stolper.  
Vibroplaten er designet til å klare høye mottrykk og kan monteres under tiltrotator.

MODELL LENGDE BREDDE HØYDE VIB.KRAFT OLJEMENGDE MIN/MAKS  VEKT

EX22 780 mm 450 mm   600 mm 2,5 tonn 20/45–250 l/min 190 kg
EX34 805 mm 525 mm 600 mm 3,4 tonn 31–250 l/min 210 kg
EX41 1040 mm 610/680 mm 720 mm 4,1 tonn 45–250 l/min 360 kg
EX65 1040 mm 750 mm 750 mm 6,5 tonn 70–250 l/min 475 kg
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ASFALTSKJÆRER
Vi har lagerført solide og slitesterke asfaltskjærere. Med asfaltskjærer får du fine snitt  
og unngår fordyrende omkostninger med asfalt som graves vekk unødig.

MODELL FESTE DIMENSJON KNIV VEKT

Asfaltskjærer    S40 400x8   40 kg
Asfaltskjærer    S50 450x10   55 kg
Asfaltskjærer    S60 450x10   65 kg
Asfaltskjærer    S70 450x10   70 kg
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STARK U-plog med sine patenterte løsninger er en moderne fleksibel plog som kan brukes i 
ulike områder. Vingenes bevegelseshastighet og styrke forblir konstante i hele bevegelses-
radiusen på 180°. Påmontert velgerventil med sikkerhetsventil beskytter u-plog, laster og 
redskapsbærer mot skader. 

STARK RELAX U-plog med sin patenterte skjærutløsermekanisme, er denne plogen  
spesialkonstuert til å fjerne såle, samtidig som den utløser dersom det dukker opp hindring. 
På RELAX U-plogen er skjærvinkelen 27°, som gjør plogen lett og bruke. 
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BRØYTEUTSTYR
Lametal Oy utvikler og produserer STARK-arbeidsredskaper for hjullaster, traktorer og grave-
maskiner. Bedriften har over 35 års erfaring i utvikling av ulike redskaper for snørydding og 
feiing. Lametal Oy har sitt hovedkontor i Lapinlahti, Finland, litt over 400 km nord for Helsingfors.

STARK U-PLOG
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SPESIFIKASJONER

MODELL BR. MIDTSEKSJ. BR. VINGE MIN. ARBEIDSBR. ARBEIDSBR. VEKT

UA2800/1500 1500 mm 700 mm 1410 mm 2940 mm 650 kg
UA3200/1800 1800 mm 700 mm 1500 mm 3320 mm 930 kg
UA3600/1800 1800 mm 900 mm 1500 mm 3720 mm 950 kg
UA3800/2400 2400 mm 700 mm 1970 mm 3930 mm 1030 kg
UA4200/2400 2400 mm 900 mm 1970 mm 4330 mm 1100 kg
UA4800/2400 2400 mm 1200 mm 1970 mm 4930 mm 1180 kg
UA4800/3000 3000 mm 900 mm 2460 mm 4940 mm 1180 kg
UA4200/2400H 2400 mm 900 mm 2160 mm 4330 mm 1750 kg
UA4800/2400H 2400 mm 1200 mm 2160 mm 4930 mm 1850 kg
UA4800/3000H 3000 mm 900 mm 2680 mm 4950 mm 1890 kg
UA5400/3000H 3000 mm 1200 mm 2680 mm 5550 mm 1920 kg
UA6000/3000H 3000 mm 1500 mm 2680 mm 6150 mm 1950 kg
UA6600/3000H 3000 mm 1800 mm 2680 mm 6750 mm 2350 kg

MODELL BR. MIDT SEKSJ. BR. VINGE MIN. ARBEIDSBR. ARBEIDSBR. VEKT

UAR2950/1500 1500 mm 700 mm 1200 mm 2920 mm 690 kg
UAR3400/1500 1500 mm 900 mm 1500 mm 3365 mm 730 kg
UAR3750/1800 1800 mm 900 mm 1430 mm 3720 mm 810 kg
UAR4200/2400 2400 mm 900 mm 1970 mm 4330 mm 1140 kg
UAR4800/2400 2400 mm 1200 mm 1970 mm 4930 mm 1220 kg
UAR4800/3000 3000 mm 900 mm 2460 mm 4940 mm 1220 kg
UAR4200/2400H 2400 mm 900 mm 2160 mm 4330 mm 1820 kg
UAR4800/2400H 2400 mm 1200 mm 2160 mm 4930 mm 1890 kg
UAR4800/3000H 3000 mm 900 mm 2680 mm 4950 mm 1890 kg
UAR5400/3000H 3000 mm 1200 mm 2680 mm 5550 mm 1990 kg
UAR6000/3000H 3000 mm 1500 mm 2680 mm 6150 mm 2200 kg
UAR6600/3000H 3000 mm 1800 mm 2680 mm 6750 mm 2320 kg

STARK RELAX U-PLOG

STARK U-PLOG
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STARK snøskuffer er konstruert for å laste snø og andre lette materialer.  
Skuffen er laget av materialer i høy kvalitet og utviklet for å tåle hardt arbeid. 
Kan leveres med bolt-on stål.

MODELL HØYDE BREDDE DYBDE VOLUM VEKT

LK700 830 mm 1700 mm 970 mm 0,70 m3 280 kg
LK1100 1060 mm 1900 mm 1040 mm 1,10 m3 300 kg
LK1300 1070 mm 2100 mm 1080 mm 1,30 m3 320 kg
LK1600 1020 mm 2300 mm 1210 mm 1,60 m3 490 kg
LK2000 1260 mm 2300 mm 1130 mm 2,00 m3 650 kg
LK2500 1260 mm 2500 mm 1190 mm 2,50 m3 700 kg
LK3000 1410 mm 2500 mm 1380 mm 3,00 m3 820 kg
LK4000 1550 mm 2500 mm 1620 mm 4,00 m3 920 kg
LK5000 1580 mm 2800 mm 1650 mm 5,00 m3 1080 kg
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STARK SNØ- OG LETTMATERIALSKUFFER
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MODELL HØYDE BREDDE STRØBREDDE VOLUM VEKT

HK310 738 mm 1300 mm 1230 mm 0,30 m3 250 kg
HK400 740 mm 1490 mm 1400 mm 0,40 m3 320 kg
HK450T 560 mm 1600 mm 1400 mm 0,45 m3 340 kg
HK560 820 mm 1790 mm 1700 mm 0,56 m3 415 kg
HK710 830 mm 1790 mm 1700 mm 0,71 m3 435 kg
HK1010 950 mm 2090 mm 2000 mm 1,00 m3 540 kg
HK1400 1065 mm 2090 mm 2000 mm 1,40 m3 577 kg
HK1800 1175 mm 2090 mm 2000 mm 1,80 m3 700 kg
HK2200 1300 mm 2090 mm 2000 mm 2,20 m3 755 kg
HK2600 1400 mm 2490 mm 2400 mm 2,60 m3 950 kg
HK3010 1400 mm 2490 mm 2400 mm 3,00 m3 1040 kg

MODELL HØYDE BREDDE STRØBREDDE VOLUM VEKT

VHK1800 1230 mm 1870 mm 1670 mm 2,50 m3 900 kg
VHK2500 1230 mm 2150 mm 1970 mm 3,00 m3 1020 kg

STARK SANDSPREDERHENGER

STARK SANDSPREDERSKUFFE

STARK sandsprederhenger er utviklet for store strøområder. En sandsprederhenger er et riktig valg 
når områdene som skal strøs er store.

STARK sandsprederskuffe er utstyrt med en knuseaksel og sikkerhetsnett som standard. 
Knuseakselen knuser frossen og klumpete sand, og sikkerhetsnettet forhindrer at store steiner o.l. 
trenger inn i sandvalsen. Mengden med sand kan justeres trinnløst med hjelp av reguleringsventilen.

STARK 
SANDSPREDER-
SKUFF
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STARK vikeplog er en multifunksjonell plog 
for brøyting av ulike områder. Den robuste 
konstruksjonen, samt den optimale vekten, gjør 
at plogen er stabil å skyve. Plogen har både 
vertikal og horisontal pendling som sikrer et jevnt 
brøyteresultat også i høy hastighet. Påmontert 
velgerventil med sikkerhetsventil beskytter 
v-plog, laster og bæreredskap mot skader. 

STARK RELAX vikeplog er den mest allsidige snøplogen i markedet. Med sin patenterte 
skjærutløsermekanisme, er plogen spesialkonstuert til å fjerne såle, samtidig som den utløser dersom 
det dukker opp hindring. På RELAX v-plogen er skjærvinkelen 27°, som gjør plogen lett og bruke. 

MODELL HØYDE VINGEBR. MIN. ARB. BR ARBEIDSBR. VEKT

NL1700 740 mm 1700 mm 1420 mm 1780 mm 360 kg
NL2000 750 mm 2000 mm 1660 mm 2080 mm 380 kg
NL2200 750 mm 2200 mm 1820 mm 2290 mm 400 kg
NL2400 910 mm 2410 mm 2050 mm 2540 mm 590 kg
NL2600 920 mm 2630 mm 2170 mm 2700 mm 610 kg
NL2800 920 mm 2810 mm 2320 mm 2890 mm 710 kg
NL3000 920 mm 3010 mm 2480 mm 3090 mm 755 kg
NL3200 1070 mm 3260 mm 2560 mm 3320 mm 1045 kg
NL3600 1080 mm 3620 mm 2960 mm 3720 mm 1100 kg
NL4000 1080 mm 4020 mm 3360 mm 4120 mm 1150 kg

MODELL  HØYDE  VINGEBR. MIN. ARB. BR ARBEIDSBR. VEKT

NL2800R 1010 mm 2770 mm 2250 mm 2670 mm 800 kg
NL3100R 1130 mm 2990 mm 2570 mm 3070 mm 880 kg
NL3300R 1165 mm 3300 mm 2600 mm 3295 mm 1210 kg
NL3600R 1200 mm 3550 mm 2795 mm 3530 mm 1260 kg
NL4000R 1220 mm 4000 mm 3120 mm 3985 mm 1335 kg

STARK RELAX V-PLOG

STARK V-PLOG

STARK V-PLOG

75



STARK vingeskuff er et allsidig redskap til rydding av veier, parkeringsplasser, gårdsplasser  
og industriområder. Vingene på vingeskuffen er sylinderdrevne, bevegelsesradiusen er 145°.  
Påmontert velgerventil med sikkerhetsventil beskytter skuffe, laster og bæreredskap mot skader.

STARK VINGESKUFF

MODELL HØYDE LENGDE ARBEIDSBR. KAPASITET VEKT

SL1700/2900 760 mm 1750 mm 2900 mm 0,7 m3 290 kg
SL2000/3200 970 mm 2000 mm 3200 mm 1,1 m3 450 kg
SL2000/3200 Bobcat 810 mm 2000 mm 3200 mm 1,0 m3 450 kg
SL2200/3600 970 mm 2200 mm 3500 mm 1,5 m3 700 kg
SL2300/3700 1070 mm 2300 mm 3600 mm 2,0 m3 840 kg
SL2500/3900 1070 mm 2570 mm 3900 mm 2,5 m3 900 kg
SL2500/4300 1070 mm 2570 mm 4300 mm 2,5 m3 950 kg
SL2600/4400 1320 mm 2730 mm 4400 mm 3,5 m3 1150 kg
SL2600/4800 1320 mm 2730 mm 4800 mm 3,5 m3 1280 kg
SL2800/5000 1330 mm 2860 mm 5000 mm 4,0 m3 1305 kg
SL3000/5200 1420 mm 3120 mm 5200 mm 5,0 m3 1450 kg

Vi har også ett stort utvalg veistål til ploger og skuffer. Dette finnes på side 100–102.
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STARK FEIEKOST
Feiekosten har stor børstediameter. Børsten kan svinges hydraulisk til venstre-høyre. 
Fjæringen på børsten medvirker til at børsten holder seg stabil under kjøring.
Roteringshastigheten kan reguleres trinnløst. Innfestingen er montert med bolter, og dette  
gjør det mulig for bruk på flere bæremaskiner. Sprutdeksel er standartutstyr på feievalsen. 
Børstelameller diameter 700 mm eller S-modellene 900 mm. Oljeflytbehov fra 40 til 120 l/min.

MODELL ARBEIDSBREDDE BØRSTEDIAMETER VANNBEHOLDER VEKT

AH2000 2000 mm 700 mm Ingen 390 kg
AH2500 2500 mm 700 mm Ingen 410 kg

S-serie

AH2500S 2500 mm 900 mm 255 l 530 kg
AH3000S 3000 mm 900 mm 255 l 590 kg
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FEIEUTSTYR
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Holms ble grunnlagt i 1927 i Motala, Sverige, og leverer kvalitetsprodukter over hele verden. 
De produserer og selger feievalser, feiemaskiner og snøploger, og har markedets mest 
effektive renovasjonsutstyr for ulike typer behov. 

Holms produserer kraftige feiemaskiner med oppsamling og flere ulike feievalser til bruk hele 
året. Produktene brukes til bl.a. snørydding og sandfeiing, og egner seg til traktorer, lastere, 
lastebiler og gravemaskiner. Ta kontakt så hjelper vi deg med å finne det rette feieutstyret!

HOLMS FEIEUTSTYR
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Holms SH kombinerer eleganse, innovasjon 
og funksjon for å gjøre det lettere for deg. 
Samlet sett er dette en feiebørste som er 
beregnet for de større bæremaskinene og 
som drives av bæremaskinens hydraulikk. 
Effektiv feievals av høy kvalitet for større 
lastemaskiner, traktorer og lastebiler.

H
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HOLM SH FEIEBØRSTE HEAVY

Med vår Holms SL feievals kan du effektivt 
feie både grus og snø, noe som gjør den til et 
pålitelig verktøy året rundt. Denne feievalsen 
er beregnet for montering foran på mindre 
maskiner, og feievalsen drives av bærerens 
hydrauliske system. Støvvalsen kan også 
monteres på baksiden av holderen.

HOLMS FEIEVALS LIGHT

Den mest populære feiemaskinen for 
hjullastere! Gjennom årene har det blitt 
gjort oppdateringer av de forskjellige 
delene av feieren, men de unike fordelene 
med feieren har alltid blitt bevart. Feieren 
er tilpasset større hjullastere. Kombiner 
feieren med én eller to sidebørster for 
et effektivt feieresultat. Vanntank og 
spylerampe følger med som standard.

HOLMS FEIEMASKIN PH
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STARK FEIEMASKIN M/OPPSAMLER
STARK feiekost med oppsamler er utviklet for effektiv og miljøvennlig rydding av veier, gater 
og gårdsplasser. Feiemaskiner av S-modellen har 900 mm lameller, og hovedkosten har stor 
arbeidsbredde. Vannsystemet gjør at støvet blir bundet. Sidekosten øker feiebredden. Kan  
også leveres med sidekost på begge sider. Oljebehovet på Stark er 40–120 liter på 200 bar. 
Kan leveres med 2 sidekoster og høyttrykkspumpe. 

MODELL ARBEIDSBR. ARBEIDSBR. SIDEBØRSTE VANNBEH. OPPSAMLERVOLUM VEKT

KH1300 1300 mm 450 mm 155 l 280 l 570 kg
KH1600 1600 mm 450 mm 155 l  340 l 665 kg
KH1600S 1600 mm 450 mm 255 l 560 l 990 kg
KH2000S 2000 mm 450 mm 255 l 700 l 1070 kg
KH2500S 2500 mm 450 mm 255 l 1000 l 1450 kg
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MEKANISKE PALLEGAFLER
Vi lagerfører solide mekaniske pallegafler til traktorer, hjullastere og gravemaskin,  
som oppfyller dagens høye krav til sikkerhet og kvalitet. Konstruksjonen av pallegaffelen  
gir fører optimal sikt på arbeidsplassen. Se spesifikasjoner for en indikasjon av hva  
vi har lagerført. Finnes i mange ulike bredder og utførelser. Flere varianter kan bestilles. 
Gaffelben er i henhold til ISO-standard, som gjør det enkelt å skaffe deler.

MODELL KAPASITET BREDDE GAFFEL FESTE VEKT

Pallegaffel mekanisk 2500 kg 1200 mm 1200 mm Trima 150 kg
Pallegaffel mekanisk 2500 kg 1200 mm 1200 mm Ålø 150 kg
Pallegaffel mekanisk 2500 kg 1200 mm 1200 mm A-feste 150 kg
Pallegaffel mekanisk 2500 kg 1200 mm 1200 mm L30 150 kg
Pallegaffel mekanisk 5000 kg 1500 mm 1500 mm L30 300 kg
Pallegaffel mekanisk 5000 kg 1500 mm 1500 mm BM 300 kg
Pallegaffel mekanisk 8000 kg 2000 mm 1600 mm BM 550 kg
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LØFTEUTSTYR
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HYDRAULISKE PALLEGAFLER
Vi lagerfører solide hydrauliske pallegafler til traktorer og hjullastere som oppfyller dagens høye krav til 
sikkerhet og kvalitet. Konstruksjonen av pallegaffelen gir fører optimal sikt på arbeidsplassen. Finnes i 
mange ulike bredder og utførelser. Flere varianter kan bestilles. Gaffelben er i henhold til ISO-standard 
slik at det enkelt kan skaffes deler. Finnes både med sideforskyvning og spredning.

MODELL  KAPASITET BREDDE GAFFEL FESTE VEKT

Pallegaffel hydraulisk 2500 kg  1500 mm  1200 mm  L30  200 kg 
Pallegaffel hydraulisk      5000 kg  1500 mm  1600 mm  L30/BM  340 kg 
Pallegaffel hydraulisk      8000 kg  2000 mm  1600 mm  BM  410 kg 
Pallegaffel hydraulisk      8000 kg  2200 mm  1600 mm  BM  420 kg*

*

*Lagerførte modeller
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MEKANISKE/HYDRAULISKE KRANER
Vi har solide kranarmer til alle type hjullastere. Alle varianter er 3-delt og lagerførte. 
Containerkroker til hjullaster er også lagerført. Andre varianter kan skaffes.

MODELL LØFTEKAPASITET MIN / MAKS  LENGDE MIN / MAKS FESTE VEKT

Kranarm hjullaster 1–2,2 tonn 1500–3750 mm L30 200 kg
Kranarm hjullaster 1,6–5 tonn 2250–5000 mm BM 440 kg

MODELL LØFTEKAPASITET FESTE VEKT

Containerkrok 15 tonn BM 170 kg   
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MIDIPIERRE DT
Seppi MIDIPIERRE DT er en oppgradert versjon av den tidligere MIDIPIERRE. Den kommer med et nytt 
design, med en sterkere girkasse og flere knusere. Tekniske krav til drift av steinknuseren på en traktor 
er kryphastigheter og et hydraulisk 3-punktfeste. Knuser steiner opp til 20 cm og arbeidsdybde på opp 
til 12 cm. Kan leveres med et utvalg av ekstrautstyr.

MODELL BREDDE SLAGERE EFFEKT VEKT

MIDIPIERRE dt 175 cm 34 stk 100–180 Hk 2230 kg
MIDIPIERRE dt 200 cm 38 stk 100–180 Hk 2490 kg
MIDIPIERRE dt 225 cm 44 stk 100–180 Hk 2740 kg

STEINKNUSER
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MULTIFORST
Seppi MULTIFORST er en multifunksjonell steinfres. Den bearbeider jord og veier, og freser stubber 
og trær. Den er ideell for vedlikehold av grusveier, nydyrking, for utarbeidelse av skiløyper, samt 
opprydding etter hogst. Den er også en perfekt maskin når stubber og steiner skal fjernes.  
Tekniske krav til drift av MULTIFORST er kryphastigheter på traktoren og 3-punktfeste. Knuser  
stein opp til 15 cm, freser trær opp til 25 cm i diameter, arbeidsdybde 25 cm og arbeidshastighet  
0,5–2 km/t. Kan leveres med et bredt utvalg av ekstrautstyr.

MODELL BREDDE SLAGERE EFFEKT VEKT

MULTIFORST 200 cm 42 stk 140–180 Hk 2800 kg
MULTIFORST  225 cm 46 stk 140–180 Hk 2990 kg
MULTIFORST 250 cm 50 stk 140–180 Hk 3180 kg
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SKUFFER TIL 
HJULLASTER OG TRAKTOR
Vi lagfører ett stort antall skuffer til hjullaster og traktor.
Vi leverer alle typer hjullasterskuffer, både høyttippende, for stein og flis.
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SKUFFER
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55–110 L MED HJUL
EMILIANA SERBATOI har vært en ledende produsent av transport- og  
oppbevaringstanker de siste 30 årene.  

Vi lagerfører diesel-, bensin- og AdBlue-tanker i størrelsen 55–110 liter. 
Leveres med manuell sveivepumpe, fyllepistol og 3 meter slange.

MODELL VOLUM BREDDE HØYDE LENGDE VEKT

Bensin 55 liter 460 mm 900 mm 360 mm 8 kg
Bensin 110 liter 460 mm 1100 mm 440 mm 12 kg
Diesel   55 liter 460 mm  900 mm 360 mm 8 kg
Diesel 110 liter 460 mm 1100 mm 440 mm 12 kg
AdBlue 55 liter  460 mm 900 mm 360 mm 8 kg
AdBlue 110 liter 460 mm 1100 mm 440 mm 12 kg  
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220 L MED PUMPE
220 liter transporttank leveres med 12V pumpe – 40 liter pr. min. 4 meter fylleslange og  
automatisk fyllepistol, 4 meter strømledning med klemmer. Leveres med 2” fyllehull.  
Kan også monteres med digital litermåler. Spor til pallegaffel for enkel betjening. 
ADR-godkjent.

MODELL VOLUM BREDDE HØYDE LENGDE VEKT

Bensin 220 liter 600 mm 620 mm 910 mm 24 kg

Diesel 220 liter 600 mm 620 mm 910 mm 24 kg

AdBlue 220 liter 600 mm 620 mm 910 mm 24 kg
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440 L MED PUMPE
440 liter transporttank med låsbart lokk. Leveres med 12/24V pumpe – 40 liter pr. min.  
4 meter fylleslange og automatisk fyllepistol, 4 meter strømledning med klemmer. Leveres med 2” fyllehull.  
Kan også monteres med digital litermåler. Spor til pallegaffel for enkel betjening. 
ADR-godkjent. 

MODELL VOLUM BREDDE HØYDE LENGDE VEKT

Diesel 440 liter 800 mm 785 mm 1200 mm 52 kg
AdBlue 440 liter 800 mm 785 mm 1200 mm 52 kg
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ANLEGGSTANKER

FUEL PROOF har et etablert rykte som ledere innen drivstoffutstyr, med en kundebase som strekker 
seg over alle kontinenter og inkluderer mange av verdens største selskaper. De leverer systemer 
som er utformet for å gi bedre sikkerhet, levetid, brukervennlighet, pålitelighet og verdi for pengene.

Vi leverer et bredt utvalg anleggstanker i forskjellige størrelser og utførelser. Anleggstankene er ADR-
godkjente transporttanker i stål med full oppsamling. Anleggstankene har en lang rekke produktfordeler 
som gir optimal transportsikkerhet og lagring av diesel.

Standardutstyr
• Solid og sikker konstruksjon i stål
• ADR-godkjent for transport av drivstoff på veien
• Låsbart lokk eller skap
• Løfteører og gaffellommer for sikker løfting og flytting
• Tur-/returkoblinger

Tilleggsutstyr
• Pumpeoppsett, fylleslange og fyllepistol
• Filter for vann og partikel
• Telleverk til pumpe
• Løftekjetting 4-part
• Elektronisk overfyllingsvern

92



TRAN
SPO

RTTAN
KER

MODELL VOLUM HØYDE BREDDE LENGDE VEKT

ADR-anleggstank 900 l, Diesel Cube 
u/pumpe, dbl. 900 l 1362 mm 1220 mm 1016 mm 440 kg

ADR-anleggstank 500 l, Diesel Cube 
u/pumpe, dbl. 500 l 1282 mm 1024 mm 784 mm 320 kg

ADR-anleggstank 250 l, Diesel Cube 
u/pumpe, dbl. 250 l 922 mm 1024 mm 784 mm 255 kg

ADR-anleggstank 3000 l, Diesel GT  
u/pumpe, dbl. 3000 l 1311 mm 1600 mm 2315 mm 860 kg

ADR-anleggstank 2000 l, Diesel GT  
u/pumpe, dbl. 2000 l 1311 mm 1261 mm 2315 mm 725 kg

ADR-anleggstank 1000 l, Diesel GT  
u/pumpe, dbl. 1000 l 1306 mm 1261 mm 1261 mm 470 kg

ADR-anleggstank 2500 l, Diesel FS  
u/pumpe, dbl. 2500 l 1693 mm 1489 mm 2600 mm 1000 kg

Anleggstank 4500 l, Diesel FS 
u/pumpe, dbl. 4500 l 1980 mm 1830 mm 2900 mm 1450 kg

Anleggstank 3000 l, Diesel FS  
u/pumpe, dbl. 3000 l 1809 mm 1625 mm 2600 mm 1210 kg

ADR-skogsstank 900 l, Diesel Cube 
u/pumpe, dbl. 900 l 2091 mm 1220 mm 1016 mm 511 kg

Pumpeoppsett 
ADR 12/24V. 30/60 l/min 12/24V 30/60 4 m Ja Ja

Pumpeoppsett 
ADR e120. 100 l/min* 230V 100 4 m Ja Ja

Pumpeoppsett 
ADR p56. 50 l/min 230V 56 4 m Ja Ja

Pumpeoppsett 
ADR p72. 70 l/min 230V 72 4 m Ja Ja

Pumpeoppsett 
ADR bipumpe 12V. 80 l/min* 12V 80 4 m Ja Ja

Telleverk K24 m/display 
m-f diesel - - - - -

Løftekjetting 4-part 
til ADR tank m/sjakler - - - - -

Løftekjetting 4-part 
til ADR tank m/krok - - - - -

MODELL PUMPE L/MIN FYLLE- TILPASSET FILTER VANN 
   SLANGE ¾” AUT. PISTOL OG PARTIKKEL

* Kan monteres i FS-tanker. 93



ANLEGGSHENGER
Vi leverer et variert utvalg anleggshengere i forskjellige størrelser og utførelser. Anleggshengerne 
leveres med dobbelvegget ståltank for diesel eller diesel/AdBlue. De leveres også med ADR-godkjent 
anleggstank for transport av drivstoff på veien. Anleggshengerne har en lang rekke produktfordeler 
som gir optimal transportsikkerhet og lagring av diesel.

Standardutstyr
• Solid og sikker konstruksjon i stål
• Tilhenger med ramme, tillatt totalvekt 2000 kg
• Skvulpeskott
• ADR-godkjent for transport av drivstoff på veien
• Låsbart skap
• 4 løfteører og gaffellommer for sikker løfting og flytting
• Tur-/returkoblinger

Tilleggsutstyr
• Pumpeoppsett med filteroppsett,  
 fylleslange og fyllepistol
• Filter for vann og partikkel
• Telleverk til pumpe
• Løftekjetting 4-part
• Elektronisk overfyllingsvern
• Forlenget skap for lengre slanger
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MODELL VOLUM HØYDE BREDDE LENGDE VEKT

ADR-anleggshenger 1000 l,  
Diesel FS u/pumpe, dbl. 1000 l 1609 mm 1730 mm 3214 mm 840 kg

ADR-anleggshenger 1000/200 l,  
Diesel/AdBlue FS u/pumpe, dbl. 1000/200 l 1609 mm 1730 mm 3214 mm 855 kg

ADR-anleggshenger 500–2000 l - Ja Ja

Anleggshenger 3000–9000 l - - -
Anleggshenger  
med AdBlue

4000/500–
8000/1000 l Ja - Ja

MODELL VOLUM INTEGRERT- ENKEL/ UTVIDET KABINETT
 FRA–TIL TANK FOR DOBBEL FOR LENGER
  ADBLUE AKSLING SLANGE

ANLEGGSHENGER FOR VANN
Et mobilt rengjøringssystem som er perfekt for en rekke bruksområder! Fuel Proofs serie mobile 
vanntanker med høytrykksspyler er ideell for en lang rekke bransjer. Den robuste polyetylentanken og 
galvaniserte rammen gir disse tilhengerne uovertruffen styrke og holdbarhet. De er tilgjengelige med 
enkel og dobbel aksling og et utvalg trykktankenheter og annet tilleggsutstyr.
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STÅLTANK
Vera ståltank er en dieseltank i kraftig stålkonstruksjon med full oppsamling og nødvendige barrierer. 
Godt egnet for lagring av diesel på anleggsplassen.

Standardutstyr
• Dobbeltvegg med full oppsamling
• Overfyllingsvarsel
• Lekkasjedeteksjon i mellomrom
• Utvendig og innvendig korrosjonsbeskyttelse
• Tanksertifikat og gjeldende faremerking

MODELL VOLUM DIAMETER LENGDE VEKT

Ståltank 5 000 l, diesel Ø1530, dbl. 5000 l 1530 mm 3120 mm 1350 kg

Ståltank 7 000 l, diesel Ø1530, dbl. 7000 l 1530 mm 4300 mm 1800 kg

Ståltank 10 000 l, diesel Ø1930, dbl. 10000 l 1930 mm 3910 mm 2400 kg

Ståltank 15 000 l, diesel Ø1930, dbl. 15000 l 1930 mm 5480 mm 3150 kg

Ståltank 20 000 l, diesel Ø2320, dbl. 20000 l 2320 mm 5090 mm 4000 kg

Ståltank 25 000 l, diesel Ø2320, dbl. 25000 l 2320 mm 6590 mm 4600 kg

Ståltank 30 000 l, diesel Ø2320, dbl. 30000 l 2320 mm 7490 mm 5200 kg

Ståltank 40 000 l, diesel Ø2320, dbl. 40000 l 2320 mm 9990 mm 6500 kg

Ståltank 50 000 l, diesel Ø2320, dbl. 50000 l 2320 mm 12490 mm 7750 kg

Ståltank 60 000 l, diesel Ø2530, dbl. 60000 l 2530 mm 10050 mm 8900 kg

Tilleggsutstyr
• Løftelommer for truck
• Overfyllingsvern mekanisk eller elektronisk
• Pumpebrakett montert til mannlokk
• Kabinett i stål – lite / kabinett i aluminium – stort
• Pumpeplattform for stående dispenser
• Pumpeoppsett med filterløsning for vann og partikkel
• Pumpeoppsett med loggføring

Vera Tank AS er Norges ledende leverandør av tankløsninger for sikker lagring og transport av olje, 
drivstoff og kjemikalier. Vera Tank har vært med på å utvikle tanker i 50 år, og legger stor vekt på 
nyskapning og tilpasning av produkter til gjeldende regelverk.
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CONTAINER MED ADBLUE
Vera Tank tilbyr flere løsninger for AdBlue i container. Containeren kan bygges opp etter kundens  
ønske med riktige produkter til ulike behov.

Standardutstyr
• Dobbeltvegg med full oppsamling
• Overfyllingsvarsel
• Utvendig og innvendig korrosjonsbeskyttelse
• Tanksertifikat og gjeldende faremerking
• Oppsamling under lufting
 

Tilleggsutstyr
• Overfyllingsvern, mekanisk eller elektronisk
• Pumpeoppsett med filterløsning for vann og  
 partikkel for diesel
• Pumpesett for AdBlue
• Pumpeoppsett med loggføring
• Oppvarmet rom for AdBlue

MODELL VOLUM HØYDE BREDDE LENGDE VEKT

ADR-anleggscontainer 1000 l,  
diesel u/pumpe, dbl. 1000/200 l 1700 mm 1450 mm 2190 mm 1120 kg

ADR-anleggscontainer 2000 l, 
diesel u/pumpe, dbl. 2000/200 l 1700 mm 1450 mm 2190 mm 1410 kg

Containertank ISO 10’ 5000/1000 l 2590 mm 2440 mm 3050 mm *

Containertank ISO High Cube 10’ 5700/1000 l 2890 mm 2440 mm 3050 mm *

Containertank ISO 20’ 17000/1000 l 2590 mm 2440 mm 6060 mm *

Containertank ISO High Cube 20’ 19700/1000 l 2890 mm 2440 mm 6060 mm *

Containertank ISO 40’ 41800/1000 l 2590 mm 2440 mm 12190 mm *

Containertank ISO High Cube 40’ 47000/1000 l 2890 mm 2440 mm 12190 mm *

* Avhengig av valgt løsning.
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SKUFFETENNER

UNDERSTELL

SLITESTÅL / SLITED
ELER

Vi har et godt utvalg med tenner til din gravemaskin. CAT K-serie, CAT J-serie, Komatsu K-Max,  
Kombi parts, Esco, KVX, for å nevne noe. 

Vi leverer komplette understell 
til alle typer gravemaskiner og 
dosere, samt understellsdeler 
som kjeder, belter, ruller, 
sprocket og ledehjul. 
Kvalitetsprodukter fra europeisk 
produsent. Rask levering på  
ikke-lagerførte deler. 
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VEISTÅL
OLOFSFORS AB holder til i Nordmaling i Sverige og har siden 1762 produsert kvalitetsstål i verdensklasse.

P300 plane og endebøyde skjær er et skjærende veistål for alle typer ploger, underskjær og  
veihøvel. P300 kan brukes på snø og is så vel som grus. Stålet kan reguleres, noe som gjør at du kan 
bruke opp til 75 % av stålet før du må bytte. Kan leveres i tykkelser fra 9 mm til 16 mm, c/c 305 mm.

MODELL  BREDDE TYKKELSE   LENGDE VEKT

P300 Sharq 240 mm 10 mm 692 mm 8,40 kg
P300 Sharq 240 mm 10 mm 792 mm 9,60 kg
P300 Sharq 240 mm 10 mm 915 mm 11,05 kg
P300 Sharq 240 mm 10 mm 1220 mm 14,73 kg
P300 Sharq 240 mm 10 mm 1525 mm 18,42 kg

MODELL  BREDDE TYKKELSE   LENGDE VEKT

P300 endebøyd 240 mm 10 mm 863 mm 11,55 kg
P300 endebøyd 240 mm 10 mm 995 mm 13,44 kg
P300 endebøyd 240 mm 10 mm   1270 mm 16,81 kg

P300
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Vi har til en hver tid stort utvalg av stål på lager. Oversikten under viser et utdrag lagerførte plane og 
endebøyde skjær. Ta kontakt for andre typer eller mål. Kan levere stål i tykkelser fra 6 mm til 20 mm. 
Mål c/c 305 mm, stålet er vendbart. 

MODELL BREDDE TYKKELSE LENGDE BOLTHULL VEKT

Planskjær 200 mm 12 mm 605 mm 4x2 11,19 kg
Planskjær 200 mm 12 mm 692 mm 3x2 12,84 kg
Planskjær 200 mm 12 mm 792 mm 3x2 14,73 kg
Planskjær 200 mm 12 mm 915 mm 3x2 17,03 kg
Planskjær 200 mm 12 mm  1220 mm 4x2 22,71 kg
Planskjær 200 mm 12 mm  1525 mm 5x2 28,39 kg
Endebøyd 200 mm 12 mm 740 mm 3x2 14,80 kg
Endebøyd 200 mm 12 mm 840 mm 3x2 16,83 kg
Endebøyd 200 mm 12 mm 965 mm 3x2 19,10 kg
Endebøyd 200 mm 12 mm 1280 mm 4x2 25,00 kg

Planskjær
SLITESTÅL / SLITED

ELER
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Olofsfors plane isrivere kommer i flere forskjellige typer. Blant annet med 16 mm eller 30 mm tannluke. 
Stålhardhet OF500, c/c 305 mm. Alle er vendbare. Vi har også buet isriverskjær på lager.

ISRIVERSKJÆR

MODELL BREDDE TYKKELSE  LENGDE BOLTHULL VEKT  

Isriver plan, 16 mm tannluke 240 mm 11/5 mm 915 mm 3x2 13,10 kg
Isriver plan, 16 mm tannluke 240 mm 11/5 mm  1220 mm 4x2 17,21 kg
Isriver plan, 16 mm tannluke 240 mm 11/5 mm  1525 mm 5x2 21,52 kg
Isriver plan, 30 mm tannluke 198 mm 12 mm  1220 mm 4x2 14,44 kg
Isriver plan, 30 mm tannluke 198 mm 12 mm  1525 mm 5x2 18,08 kg 
Isriver plan, 30 mm tannluke 200 mm 12 mm 915 mm 3x2 12,20 kg
Isriver plan, 30 mm tannluke 200 mm 12 mm  1220 mm 4x2 16,30 kg
Isriver plan, 30 mm tannluke 200 mm 12 mm  1525 mm 5x2 20,40 kg
Isriver plan, 30 mm tannluke 200 mm 16 mm 792 mm 3x1 13,62 kg
Isriver plan, 30 mm tannluke 200 mm 16 mm 915 mm 3x1 15,69 kg
Isriver plan, 30 mm tannluke 200 mm 16 mm  1220 mm 4x1 20,75 kg
Isriver plan, 30 mm tannluke 200 mm 16 mm 1525 mm 5x1 25,87 kg

MODELL BREDDE TYKKELSE LENGDE BOLTHULL VEKT

Isriver buet, 16 mm tannluke 193 mm 12 mm 1220 mm 4x2 15,57 kg
Isriver buet, 16 mm tannluke 193 mm 12 mm 1525 mm 5x2 21,63 kg
Isriver buet, 30 mm tannluke 193 mm 12 mm 1220 mm 4x2 14,65 kg
Isriver buet, 30 mm tannluke 193 mm 12 mm 1525 mm 5x2 19,04 kg
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SLITESTÅL
Olofsfors slitestål har et eget navn – Bruxite. Vi har et godt utvalg av skjærstål på lager, se under 
spesifikasjoner for lagerførte varer. Bruxite XT er et eget stål innen Bruxite-familien, utviklet for å klare 
de ekstremt tøffe kravene som stilles for skuffefronter i tykkelsen i 50 mm eller tykkere.  
Kan kappes etter dine mål og ønsker. Bruxite finnes i en rekke mål og dimensjoner, fra 12 mm til 70 mm.

MODELL BREDDE TYKKELSE  LENGDE VEKT

Frontstål 150 mm 16 mm 6100 mm 106,93 kg
Frontstål 200 mm 20 mm 6100 mm 180,88 kg
Frontstål 250 mm 25 mm 6100 mm 283,84 kg
Frontstål 300 mm 30 mm 6100 mm 408,89 kg
Frontstål 300 mm 35 mm 6100 mm 473,69 kg
Frontstål 400 mm 40 mm 6000 mm 719,20 kg
Frontstål XT 300 mm 50 mm 6000 mm 657,50 kg
Frontstål XT 500 mm 50 mm 3560 mm 683,00 kg
Frontstål XT 400 mm 60 mm 2000 mm 351,00 kg
Frontstål XT 700 mm 60 mm 4000 mm 1270,00 kg
Frontstål XT 750 mm 70 mm 2250 mm 876,00 kg

FRONTSTÅL

SLITESTÅL / SLITED
ELER
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MODELL BREDDE TYKKELSE  LENGDE VEKT

Slitestrips 61 mm 10 mm 3050 mm 14,60 kg
Slitestrips 80 mm 10 mm 6100 mm 38,31 kg
Slitestrips 100 mm 10 mm 6100 mm 47,89 kg
Slitestrips 100 mm 16 mm 6100 mm 76,62 kg
Slitestrips 100 mm 20 mm 6100 mm 95,77 kg
Slitestrips 150 mm 16 mm 6100 mm 114,92 kg
Slitestrips 150 mm 20 mm 6100 mm 143,66 kg

SLITESTRIPS
Vi har slitestrips på lager til en hver tid. Tykkelser 
fra 10 mm til 30 mm. På spesialbestilling kan 
det lages tykkere dimensjoner. Se under for 
spesifikasjoner, der noe av det vi har lagerført er 
nevnt. Kan kappes etter dine mål og ønsker.

SLITEPLATE
Bruxite og Bruxite XT sliteplater innehar en meget 
god kvalitet og gode sveiseegenskaper.  
Platene kan kappes etter dine mål og ønsker.

MODELL BREDDE TYKKELSE LENGDE VEKT

Sliteplate 1000 mm 8 mm 3650 mm 229 kg
Sliteplate 1000 mm 10 mm 3650 mm 287 kg
Sliteplate 1000 mm 12 mm 3650 mm 344 kg
Sliteplate 1000 mm 15 mm 3650 mm 430 kg
Sliteplate 1000 mm 20 mm 3650 mm 573 kg
Sliteplate 1000 mm 25 mm 3650 mm 716 kg
Sliteplate 1000 mm 30 mm 3650 mm 859 kg
Sliteplate 1000 mm 35 mm 3650 mm 1003 kg
Sliteplate 1000 mm 40 mm 3650 mm 1146 kg
Sliteplate 1000 mm 50 mm 3650 mm 1432 kg
Sliteplate XT 1000 mm 50 mm 3650 mm 1432 kg
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SLITESTÅL / SLITED
ELER

BORSTÅL
Epiroc tilbyr utelukkende høykvalitetsprodukter produsert i Sverige, som er designet 
for optimal ytelse. De har markedets bredeste program innen borstål og tilhørende 
utstyr, som betyr flere valgmuligheter for deg. 

Vi har forhandleravtale med Epiroc, og har et stort utvalg av borkroner, bornakker, 
borstenger, skjøtestenger og overgangshylser på lager.

©
 Epiroc 105
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AL-LIFT VAKUMLØFTER
AL-Lift har siden 2012 levert løfteutstyr til industri og anleggsbransjen. 
Vi leverer vakumløftere med løftekapasitet fra 200 kg til 2000 kg, se tabell for spesifikasjoner.  
Kan leveres med et utvalg av sugekopper og motorer. 
Vi lagerfører mekaniske steinklyper til å henge i kjetting.

MODELL LØFTEKAPASITET KLEMOMRÅDE VEKT

AL-150M 150 kg 0–350 mm 6 kg
AL-200AUT 200 kg 0–350 mm 12 kg
AL-600AUT 600 kg 50–600 mm 40 kg

MODELL LØFTEKAPASITET VAKUMPUMPE MOTOR VEKT

AL-Butler 200 200 kg* 2 m3/time Batteri 12V 15 kg
AL-Dynamic 500 500 kg* 3,5 m3/time Batteri 12V 34 kg
AL-Dynamic 1000 1000 kg* 35 m3/time Honda 2,8 hK 67 kg
AL-Blazer 2000 2000 kg* 90 m3/time Bensin/Strøm/Diesel 360 kg

*Vekt oppgitt uten sugekopp
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BUTTI
BUTTI feieutstyr blir produsert i Italia. Enkelt feieutstyr til bruk på pallegaffel, truck, hjullaster og 
gravemaskin. Spesielt godt egent til gjenvinningsstasjoner og skraphandlere. Butti leverer også 
magnet til bruk for oppsamling av mindre metall- og stålbiter. 

MODELL LENGDE BREDDE HØYDE VEKT

Compact 3 rader stålkost 2000 mm 500 mm 440 mm 212 kg
Classic 6 rader stålkost  2000 mm 950 mm 440 mm 402 kg
Large 6 rader stålkost  2500 mm 950 mm 440 mm 503 kg
X-Large 6 rader stålkost 3000 mm 950 mm 440 mm 578 kg
Eco strong classic PP 2000 mm 920 mm 460 mm 245 kg
Magnet  1560 mm 523 mm 280 mm 165 kg
Magnet spesial 2500 mm 523 mm 280 mm 300 kg
Magnet spesial 4000 mm 523 mm 280 mm 460 kg
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 * Lagerførte varer

TRACKGRIP
Vi er forhandlere av isgripere fra TrackGrip i New Zealand. God passform og lette å montere. 
Bearbeidet i Hardox. God grip både sideveis og i lengderetning.

MODELL  BREDDE MASKINVEKT

Ice Grippa Med Heavy* 450 mm 4,0–10 tonn
Ice Grippa Heavy Duty* 600 mm 10–40 tonn
Ice Grippa Heavy Duty 700 mm 20–40 tonn
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DYNASET HMG PRO

MODELL EFFEKT SPENNING VEKT

HMG PRO 3 3 kW 220 V 43 kg
HMG PRO 6 6 kW 220 V 43 kg
HMG PRO 10 10 kW 220 V 68 kg
HMG PRO 12 12 kW 220 V 100 kg
HMG PRO 15 15 kW 220 V 145 kg
HMG PRO 20 20 kW 220 V 163 kg
HMG PRO 30 30 kW 220 V 175 kg

Vi lagfører Dynaset HMG PRO generatorer for montering på gravemaskin. HMG PRO er en  
kompakt, hydraulisk magnetgenerator som kan bli montert hvor som helst på gravemaskin.  
Med sin demagnetiseringstid på bare 0,8 sekunder er HMG PRO verdens raskeste.  
Tilgjengelige modeller fra 3 kW til 30 kW.
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MODELL MENGDE MAKST RYKK VEKT

HPW DUST 200 30 l / min 200 bar 8 kg
HPW DUST 200 DOUBLE DUST 30 l / min 200 bar 8 kg
HPW DUST 220 DOUBLE DUST 50 l / min 220 bar 18 kg
HPW DUST 180 DOUBLE DUST 90 l / min 180 bar 28 kg
HPW DUST 130 DOUBLE DUST 180 l / min 130 bar 35 kg

DYNASET HPW DUST
Vi har Dynaset HPW Dust til støvdemping for gravemaskinmontering. 
Det kan også leveres med høyttrykkssteaming. 

Vi er Dynaset-forhandler og leverer mange andre nyttige produkter. Ta kontakt for mer informasjon.

AN
N

ET U
TSTYR

111



GENERATOR
Honda transportable generatorer er utviklet for daglig bruk, eller for hyppige enkeltjobber som  
vanligvis innvolverer håndholdt verktøy. Enkle å betjene. 
I tillegg kan generatorene kobles sammen og brukes parallelt, for å øke den totale effektkapasiteten 
uten at det trengs en større generator. 
Den siste modellen i serien QEP S har et støydempende design, som gir enda lavere støynivåer.

MODELL KONT. EFFEKT SPENNING MOTOR DRIVSTOFF VEKT

EU10i 900 W 230 V GXH50 Bensin 13 kg
EU22i 1800 W 230 V GXR120 Bensin 21 kg
EU30is 2800 W 230 V GX200 Bensin 61 kg
EU70is 5500 W 230 V GX390 Bensin 118 kg
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Vi leverer alle typer oljer, fett og annet materiell til vedlikehold av anleggsmaskiner.

VEDLIKEHOLD
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MEISEL
Vi har meisler av beste kvalitet, til de fleste hydrauliske hammertyper, på lager.  
Epiroc, Rammer, Cat, Montabert, Furukawa, Volvo, Soosan, m.fl.

Produsert av en av de største meiselprodusentene i Europa.

Vi har også mulighet til å spesiallage meisler etter ønske. 
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SMØREPASTA TIL SLAGHAMMERE
Vi har smørefett på lager til de fleste hammere, D&A, Epiroc, Furukawa, Montabert og Rammer,  
for å nevne noen. Smørepasta med høy kvalitet.
 
2-hånds fettpresser for enkel, sikker og renslig smøring av maskiner og utstyr, er også lagerført.  
TUV-testet og GS-merket.
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Vi leverer energilagringssystemer, generator-  
og kompressorløsninger fra Atlas Copco. 

Den nye ZenergiZe-energilagringsserien er 
utviklet med tanke på bærekraft, og hjelper med 
å redusere drivstofforbruket og CO2-utslippene 
dramatisk, samtidig som det gir optimal ytelse 
med null støy og praktisk talt ikke noe vedlike-
hold. ZenergiZe kan kobles til nettstrøm eller til 
aggregat, når nettstrøm ikke er tilgjengelig.

Dieselgeneratorene fra Atlas Copco er 
stillegående generatorer som er mindre 
plasskrevende, reduserer utslippene, har raskere 
plug-and-play og forbedret drivstofføkonomi. 

De fleksible, mobile luftkompressorene har 
mange bruksområder og er tøffest i klassen.  
De er enkle å transportere, enkle å bruke og er 
robuste, driftssikre og drivstoffeffektive.

ATLAS COPCO

Alle bilder: Atlas C
opco G

roup
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DELELAGER
Siden nedetid kan innebære betydelige merkostnader og forsinket produksjon, lagfører vi et stort 
utvalg av reservedeler. Skulle vi mangle en del, gjør vår deleansvarlig alt for rask levering av deler 
inn til lager. Med AgderGruppen som partner er din virksomhet alltid i gang. 
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ANLEGGSMASKINER

• DUMPER
 Hjuldumper 2–45 tonn
 Beltedumper 700 kg–20 tonn
 Tipptruck 37–65 tonn
 Selvlastere
 Motoriserte trillebårer

• GRAVEMASKIN
 Minigravere 1–10 tonn
 Gravemaskiner 14–100 tonn

• DOSER
 
• VALS
 Singelvals 1,5–26 tonn
 Tandemvals 1,5–2,5 tonn

• HJULLASTER

TUNNELUTSTYR

• LIFTBILER

• TUNNELLASTER

• BORERIGGER
 1-, 2- og 3-boms

• Betongsprøyterigger, injeksjonsrigger,  
 bolterigger, vannrenseanlegg, vannrør,  
 pumper, m.m. 
 

For priser og leievilkår, kontakt oss på rental@agder-gruppen.no
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For priser og leievilkår, kontakt oss på rental@agder-gruppen.no

SIKTE- OG KNUSEVERK
Vi har maskiner fra Powerscreen, verdens 
ledende produsent av mobile sikte- og 
knuseverk, til utleie.

BIL
• Pick-up
• Varebil
• ADR-biler
• 9-seter mannskapsbil
• Ladebil
• Administrasjonsbil

TRAKTOR
Vi har flere typer store traktorer for utleie, blant 
annet Fendt 826 og John Deere 6250R.  
Kan leveres med flere typer tilbehør, alt fra 
tilhengere til feieustyr, brøyteutstyr og skuffer.

ELEKTRO
• Aggregat
• Byggeskap
• Kabeltrommel
• Måleceller
• Trafoer
• Vifter
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TELETINER
Vi har tilhengermonterte teletinere hvis du 
trenger raskt hjelp til å tine frossen grunn.

TILHENGER
• Maskinhengere
• Varehengere
• ADR-godkjente tilhengere
• Tilhenger til hjulgravere

CONTAINERE
Vi har containere i ulike størrelser,  
til de fleste formål, bl.a,
• Verksted-/servicecontainere
• Renseanlegg
• Redningsrom
• Div. tekniske containere

PUMPER
Vi har et stort utvalg forskjellige pumper, og løser 
oppgaven ut i fra hver enkelt forespørsel.
• Lensepumper
• Dieseldrevne vann- og slampumper
• Elektriske lensepumper fra små 1-fas pumper  
 til store 3-fas pumper med stor løftehøyde 
• Elektriske slampumper i ulike størrelser
• Høytrykkspumper for levering av vann
• Rørgater og slangeopplegg – utleie og salg

For priser og leievilkår, kontakt oss på rental@agder-gruppen.no
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For priser og leievilkår, kontakt oss på rental@agder-gruppen.no

Vi har hammere fra 140 kg til 10 000 kg, med 
stort utvalg av festeplater.

Både tømmer- og universalklyper 
fra 2 t til 50 t maskin.

Stålsakser fra S50 til G90, samt OQ 60, 70, 80 
og 90 fester. 

TRANSPORTTANKER
Vi har tanker fra kvalitetsleverandørene  
FuelProof og Emiliana Serbatoi til utleie!
• Stasjonære drivstoffkuber 
• Dobbelvegget generatortanker
• Stasjonære drivstofftanker
• Dobbelvegget drivstofftank
• Mobile dieseltankhengere
• Transporttanker
• Trykktankhengere
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Pallegafler og kranarmer  
med L30 og BM fester.

Krattknuser og stubbefreser fra S60 til G90 
fester.

Pallegafler, dekkejibber, rippertenner  
og smalskuffer fra S50 til S70 fester.

For priser og leievilkår, kontakt oss på rental@agder-gruppen.no

Dyrkeskuffer fra S60 til S70 fester. 

U
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Feiekost, S50 til S70 og BM fester.

Betongtygger fra S60 til G90, samt OQ 60, 70,  
80 og 90 fester.

Magneter fra S60 til G90 fester.

For priser og leievilkår, kontakt oss på rental@agder-gruppen.no

Pizzahjul fra S60 til S70 fester.
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Riveklype med med rotasjon, fra S60 til G90, 
samt OQ 60, 70, 80 og 90 fester.

Spunt S70, 20–30 t maskin.

Vibroplate fra S50 til S70 fester.

For priser og leievilkår, kontakt oss på rental@agder-gruppen.no

U
TLEIE

Asfaltfres fra S50 til S70 fester. 
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AgderGruppen har gjennom tre år, sammen med høyt kvalifiserte 
partnere, drevet med utvikling av en fossilfri lastemaskin.

TL2000 er markedets eneste 100 % elektriske lastemaskin, 
med både batteri- og 1000V-drift. Denne er opptil 40 % mer 
energieffektiv enn de lastemaskinene som løfter massene, og har 
et hydraulikksystem som gir en høy virkningsgrad.

Maskinen har få og enkle arbeidsbevegelser, og blir med dette 
en sikker maskin. Den kan fjernstyres og på sikt gjøres autonom. 
Maskinen kan utstyres med totalstasjon samt fullt instrumenteres 
med sensorer på aggregat, lastebord og utstyres for fremtidens 
driftsmetoder og krav. Med sensorer på maskin vil det gi nøyaktig 
lasting, samt man kan gjøre kontroller av profil og ligg/grøft 
underveis.

TL2000 er unik til bunnrensk, ved at man kjører inn og rensker 
med seg utover. Dette gir økt sikkerhet samt en enorm kapasitet 
sammenlignet med dagens metoder. Maskinen er også utmerket 
til pigging, der man pigger 100 % elektrisk. Dette fjerner behovet 
for piggemaskin og hjullaster til å fjerne røysa.

Lastekapasiteten på TL2000 er 2000 tonn / time ved 60 % 
conveyerhastighet. Med optimalisert lastebord og med 70 
tonn skyvekraft vil denne maskinen være den mest effektive i 
markedet. Lastebordet kan tilpasses flere typer tunneler.

TL2000 lastemaskin

TU
N

N
EL

129



•  Servicevennlig og sikker for servicepersonell.
•  Alle servicetilkomstpunkter er med plattform  

og rekkverk.
•  Batteri- og 1000V-drift. Kan belte opptil 2 timer 

på batteri ved valg av stor batteripakke.
•  Er utstyrt med vannpumpe og 

støvdempingssystem, og i tillegg kan den 
utstyres med «water scaling»-system.

•  Sikker tilkomst til hytte, hytte kommer 

ned til operatør, ergonomisk tilpasset alle 
arbeidsoppgaver.

•  Graveaggregat kan tilpasses tunnel og størrelser.
•  Lastebord og belteutkast kan byttes ut og 

tilpasset tunneltverrsnitt og størrelse på det  
det lastes på.

•  Servicevennlig og effektiv conveyer, lett å  
bytte slitekomponenter.

•  Lang levetid.

TL2000 lastemaskin

T.v.: Illustrasjon, lasting fra TL2000 på CAT 775G. 

T.h.: TL2000 under produksjon på fabrikk.
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A-Lift 1000 er en robust, velutprøvd og moderne 
arbeidsplattform for tunnel. Den er en lett 
bevegelig og sikker enhet for service- og 
monteringsarbeid, og den er beregnet på arbeid 
på byggeplasser, tunneler og operasjoner 
langs vei. Plattformen kan senkes ned til 
bakken for lasting og lossing av varer og har en 

lastekapasitet på 1000 kg og en rekkevidde på 
13 meter fra bakkenivå. Alle bomoperasjoner 
er radiostyrt, og kjøretøyet er utstyrt med 
fjernkontroll for enkel håndtering. A-Lift 1000 kan 
utstyres med forskjellig tilbehør for å skreddersy 
etter kundenes behov. Kjøretøyet er CE-godkjent 
og godkjent for veitrafikk i skandinaviske land.

A-LIFT 1000 arbeidsplattform
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AG4000 er en firelinjers injeksjonsrigg, montert 
på et Mercedes-chassis, med stort fokus på 
operatørsikkerhet. Operatørkabinen er ROPS- 
og FOPS-godkjent, og er montert i front av 
containeren. Kabinen drives sideveis ut av 
containeren ved hjelp av hydraulikk. Dette gir  
god oversikt og høy sikkerhet under drift. 

Riggen har fokus på kundens behov, og er 
designet og bygget sammen med sluttbruker.
Den er enkel å bruke, enkel å holde ren og enkel 
å vedlikeholde. Det er brukt kvalitetskomponenter 
i konstruksjonen, som gir den høy driftssikkerhet 
og lang levetid. 

AG4000 injeksjonsrigg
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Vi kan tilby gysepumper, både elektrisk og 
dieseldrevet, i ulike typer og størrelser. Disse 
pumpene kan også benyttes til injeksjon av 
byggegroper og andre mindre injeksjoner  
med trykk opp til 40 bar.

Flakene kan tilpasses alle typer lastbærer, fra 
små til store hjullastere. Vi kan også tilby flak 
tilpasset mindre lastebiler for kjøring mellom 
ulike siter.

Gyseflak
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Agder Slangeservice leverer alle typer industri-
slanger og koblinger til våre kunder, fra standard-
produkter til komplette, skreddersydde løsninger 
innen bl.a. hydraulikk, drivstoff, trykkluft og vann. 

Vi fokuserer alltid på kundens behov, og høy 

kompetanse, lang erfaring, et bredt spekter av 
kvalitetsprodukter og moderne lokaler gjør at 
våre kunder velger oss om igjen. Kvalitet skal 
være et gjennomgående tema for våre 
produkter, tjenester og medarbeidere.

SLANGESERVICE
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I tillegg til slangeverksted i Viken og 
Kristiansand, har vi også butikk i Kristiansand, 
der vi tilbyr et bredt spekter av materiell til 
landbruk, entreprenører, tradisjonell industri, 
offshore og næringsmiddelindustri.

Vi jobber systematisk og langsiktig 
med tiltak innen områder som 
arbeidsmiljø, avfallshåndtering, 
energibruk, innkjøp og transport,  
og i desember 2021 ble vi Miljøfyrtårn-sertifisert. 

SLANGESERVICE
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Vi har døgnåpen slangeservice i utvalgte områder. 
Ring 921 18 000 ved akutte slangesituasjoner.

DØGNSERVICE
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Trenger du maskintransport i Norge eller utlandet? Vi tar på oss 
alle typer oppdrag innen tungtransport, og har flere biler og 
sjåfører som står klare til frakte maskinene dine trygt dit de skal. 
Våre sjåfører sørger for at lasten er sikret og transporteres etter 
de krav som stilles. Vi har lang erfaring innen maskintransport 
og kan tilby rask levering til konkurransedyktige priser.

Følgebiltjeneste
Vi har også følgebiler med erfarne sjåfører tilgjengelig de 
gangene det er behov for det. Det er krav om følgebil når det 
transporteres gjenstander med bredde over tre meter eller 
lenge på maks 23,5 meter.

Ta kontakt på transport@agder-gruppen.no

MASKINTRANSPORT

142



143



I Førde ligger AgderGruppen Vest, og er 
entreprenørenes knutepunkt i region vest .
Vi er totalleverandør av AgderGruppens 
sortiment innen maskiner, utstyr, utleie, m.v.  

I tillegg har vi et bredt utvalg utstyr til anleggs-
bransjen, verksted og industri, og er en stor 
leverandør av bl.a. klær, sko, verneutstyr, smøre-
midler, kjemi, verktøy og forbruksmateriell.

AGDERGRUPPEN VEST
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www.agder-gruppen.no / tlf. 921 17 000

M
ed forbehold om

 trykkfeil og endringer.


