Produktblad

Western Balvagnar
GEDIGEN KUNSKAP
LÅNG ERFARENHET
HÖG SERVICENIVÅ
PREMIUMPRODUKTER

Western Balvagnar
Med eller utan Safe Lock
Western RP och RD är balkärror- och vagnar för transport av balar och pallar. Plattformen är gjord
av 3 mm tjock durkplåt som är svetsad mot alla längsgående och tvärgående balkar. Flakplåten får
därmed maximalt stöd, den fria plåtytan minimeras med minsta risk för ”tvättbräde-effekt” efter
en tids användning. Vagnen har fjädrande dragstång för bästa körkomfort. Dragstången är
dessutom justerbar i höjdled, för att kunna anpassas till lastens fördelning och vikt. Westerns
balvagnar går att utrusta med certifierad, hydraulisk ballåsning Safe Lock.

Två-axlade kärror
8RP
Lastkapacitet, ton
Flaklängd, m
Flakbredd, m
Dragstång
Höjd till flak, m
Total längd, m
Antal bromsande axlar
Egenvikt, kg

16
8
2,5
fjädrande
1,3
9,75
2
4 000

9,3RP
18
9,3
2,5
fjädrande
1,3
11,1
2
4 300

Tre-axlade vagnar
10,3RP
20
10,25
2,5
fjädrande
1,3
12
2
4 600

10,3RD
20
10,25
2,5
fjädrande
1,3
12
3
5 200

13RD
24
13
2,5
fjädrande
1,3
14,7
3
5 500

Western Balvagnar
Western’s fördelar för dig
•

Mycket stabilt och vridstyvt chassi av dubbla

•

vid påkörning

rektangulära balkar
•

Stödfoten pendlande, undviker skada

Durkplåt svetsad mot alla längsgående och

•

Surrningsrör under kantlinan längs hela flaket

tvärgående balkar

•

Surrningsöglor, 5 st på grindarna

Fjädrande axlar med klätterfunktion för att minimera

•

Låda för spännband

studsandet

•

Spännbandsupprullare

•

Kraftiga axlar med 10 bultat nav (ej 14 ton)

•

Stege upp till flaket

•

Hydrauliska trumbromsar på alla hjulen

•

Praktisk hållare på dragstången för slang

•

Fjädrande dragstång för bästa körkomfort

•

Dragstång justerbar i höjdled

•

Parkeringsbroms

•

Kraftiga grindar, ställbara i tre lägen

•

LED lampor väl skyddade

•

Grindarna teleskopiska fram och bak, + 2x30 cm

•

Positionsljus fram

•

Optimera din lastlängd med de teleskopiska grindarna

•

Reflexer och LGF skylt

•

Kraftig stödfot med mycket stor markplatta, galvaniserad

•

och kabel

Galvaniserad, pendlande kraftig
stödfot med stor markplatta

Fjädrande axlar för bästa
körkomfort

Fjädrande dragstång för bästa
körkomfort

Uppfällbar stege till flaket

Surrningsrör under kantlinan
längs hela flaket

Kraftig grind. Teleskopisk och
ställbar i 3 lägen

Western Balvagnar
Tillvalsutrustning

Hydraulisk ballåsning som klarar en eller två balar i
bredd på andra lagret

Lågbyggd storbalsvagn (90 cm) för optimering av
halmbalar

Bakre drag, med eller
utan el och broms

Luft- och/eller
hydrauliska bromsar

3-axlade vagnar med
svängkrans

Däck till 22,5”

Fler tillval & utrustningar:
•
•
•
•

Scharmüller kulkoppling, vridbar 80 mm
Vevbart stödben
Stolpfickor, svetsade i flaket
Extra spännbandslåda

Etebra Maskin & Vagn AB
Larssons Väg 11
561 91 Huskvarna
036-33 66 990
info@etebra.nu
www.etebra.nu

•
•
•
•

Sidoljus
Blixtljus
Alternativ färg
Hög grind 2,3 m

Kontakta oss för mer info
om utrustning

