AS FORS MW

BIGAB Dumpervagn BT-8/BT-10
En dumpervagn utöver det vanliga!
BIGAB’s dumpervagn är den första i sitt slag att erbjuda en enkel och
smidig möjlighet att flytta boggin och höjden på dragstången. En unik
lösningen är att BIGAB’s dumpervagnar är byggda helt i höghållfasthetstål, både chassi och flak. Tack vare detta stål så har vi kunnat göra en
egen optimerad design och en vagn som är både låg och lätt. Chassit är
gjort i S700 MH-stål (hålprofiler med låg vikt utan försämrade egenskaper som klart överträffar standardkraven och egenskaperna hos liknande
stål på marknaden) och lastflaket i S400 slitstål, denna kombination ger
en mycket tålig vagn samt möjlighet att lasta en större nyttolast. Flaket på
BT-10 har rejäl längd så att du kan få med dig vägplåtar då lastlängden är
hela 4,09 m långt. Du får kort sagt mycket värde för pengarna. Vi tål att
jämföras. Genom en så låg egenvikt är på BT-10 extra välanpassad för att
dras efter runtomsvängande grävmaskiner, trakorer eller teleskoplastare.
Vi erbjuder 3 luckalternativ till denna vagn.

BT-8 är en fantastisk framgång på marknaden vilket gav oss viljan att ta fram
en större vagn att komplettera programmet med. Vi har noga lyssnat på våra
kunders önskemål och har nu tagit fram BT-10 som lastar upp till 10 ton. Största
synliga skillnaden är det större flaket som rymmer 55% mer jämfört med BT-8.
Förutom större lastvolym är även chassi och flak gjort av ännu grövre ståltjocklek för att svara upp mot de större lasterna. BT-10 utrustas också med större och
kraftigare däck för att klara av den högre belastningen vilket ytterligare ger ett
högre värde för dig som användare. Både BT-8 och BT-10 kommer med underkörningsskydd bak, mekaniskt stödben, skydd för bakljusen och integrerade
lasthållare på utsidan som standard.

BIGAB® BT–8
1.815 kg

Lastvolym
Däck
Vikt
Nyttolast
Totalvikt
Plåttjocklek i flaket

4 m3
400/60–15,5
1.815 kg
8.000 kg
9.815 kg
4 mm HSS

LED-lampor
Topp- och sidohängd lucka med spridarkedjor
TILLVAL:
2 bromsar, 4 bromsar
Hydraulisk schaktläm
Styrbart drag
Lastskydd i framkant
Positionsljus
Förhöjningssidor för lättmaterial

BIGAB® BT–10
Lastvolym
Däck
Vikt
Nyttolast
Totalvikt
Plåttjocklek i flaket

6,2 m3
500/50–17
2.500 kg
10.000 kg
12.500 kg
5 mm HSS

LED-lampor
Topp- och sidohängd lucka med spridarkedjor
2 bromsar
TILLVAL:
4 bromsar
Hydraulisk schaktläm
Styrbart drag
Lastskydd i framkant
Positionsljus

AS FORS MW
Teknisk data

BIGAB BT-8

BIGAB BT-10

Längd (mm)

5.290

5.400

Bredd (mm)

2.350

2.370

Höjd (mm)

1.490

1.800

Inre mått på lastyta (mm)

3.670x2.200x500

4.090x2.210x690

Lastkapacitet (m3)

4

6,2

Plåttjocklek i botten/sidor (mm) Höghållfasthetsstål/slitstål)

4

5

Vikt (kg)

1.815

2.500

Max nyttolast (kg)

8.000

10.000

Totalvikt med last (kg)

9.815

12.500

Broms

Kan beställas utan bromsar,
2 bromsar eller 4 bromsar.

2 bromsar i standard,
4 bromsar som tillval.

Hjuldimension

400/60–15,5
19/45x17 (tillval)

500/50–17

Max hastighet (km/h)

40

40

Justerbar höjd dragögla (mm)

425–560

530–665

Tryck på dragögla tom vagn (kg)

210

325

Tryck på dragögla fullt lastad vagn (kg)

1.175

1.770

Tippvinkel (°)

60

60

Justerbar axelposition (mm)

250

250

Arbetstryck/Max tryck tippcylinder (bar)

170/200

170/200

BIGAB BT-8
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BIGAB BT-10
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Information försäljning:
Anders Svensson, 070-191 40 51

Teknisk support
och reservdelar:
011-165 770.

We reserve
the right
Alla priser exkl. moms
och frakt.

to revise
specifications
Produkterna säljes via auktoriserade
återförsäljare
without prior notice.
för närmare information se hemsida www.forsmw.com
Vi förbehåller oss rätten till ändringar av specifikationer
samt pris utan föregående information.

