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8000248 755xc a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

8000069 755xc a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

8000070 755xc a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

8000253 755xc a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

HD skoporna är anpassade och konstruerade för krävande 
materialförflyttning och lastning. Konstruktionen och voly-
men är gjord för att få en maximal och trygg användning 
även med tungt material på respektive maskinmodell med 
beaktande av deras tipplastvärden.

Skoporna har 12 mm kraftiga skärstål och skopans under-
sida 10mm kraftiga slitplåtsinlägg.

HD skopans utformning med böjda sidplåtar och med släp-
pvinkel mot bakvägg gör att den har mycket bra penetre-
ringsförmåga även i grovt och tungt material.

HD Skopa

 8000248 8000069 8000070 8000253
Bredd (cm) ....................................................... 90 105 120 140
Höjd (cm) .......................................................... 42 42 50 55
Längd (cm) ....................................................... 57 57 64 74
Vikt (kg) ............................................................ 76 60 88 128
Volym (l) ......................................................... 100 120 240 340
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8000501 755xc a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

8000091 755xc a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

Planeringsskopa

Kraftfull planeringsskopa. Utmärkt sikt på skopspetsen genom 
sin lågbyggda konstruktion samt långa botten. 12 mm skärstål i 
både fram och bakkant ger eff ektiv planering och skär bra även i 
hårdare material. 

Botten förstärkt med längsgående slitplåtar. 

Optimerad för maximal brytkraft och tiltvinklar.

Skärstål 500HB

 8000501 8000502
Bredd (cm) ..................................................... 120 150
Höjd (cm) ........................................................47,5 47,5
Längd (cm) .................................................. 105,5 105,5
Vikt (kg) .......................................................... 150 175
Volym (l) .........................................................300 390
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8000090 755xc a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

8000091 755xc a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

8000254 755xc a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

Skopa med stor volym anpassad för lättare material 
såsom snö, jord, torv eller fl is. Skopans konstruktion med 
böjda sidplåtar och släppvinkel mot bakkant garanterar 
en enkel och fullständig tömning av alla typer av material. 
Hög bakkant på skopan gör att materialet inte ramlar 
bakåt. Det förstärkta skärbettet klarar mycket tuff  
användning. 

Lättmaterialskopa

 8000090 8000091 8000254
Bredd (cm) ..................................................... 105 120 150
Höjd (cm) .......................................................... 58 67 71
Längd (cm) ....................................................... 70 85 88
Vikt (kg) .......................................................... 105 105 128
Volym (l) .........................................................240 430 620
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870179 755xc a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

870133 755xc a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

Universalskopa

Norcar Multi Faster -seriesnabbkop-
pling standard.

En så kallad 4 i 1 skopa lämplig för de flesta arbeten, kan 
öppnas hydrauliskt och användas som schaktblad, för 
att gripa stenar, dosera material och som vanlig skopa. 
Frontpartiet fälls upp av 2 st dubbelverkande hydraulcy-
lindrar monterade på baksidan av skopan. En fördel med 
att botten öppnas är att skopan kan tömmas på högre höjd 
än genom att tippa skopan. En mångsidig skopa för många 
olika arbeten!

Multi Faster -seriesnabbkoppling standard.

 870179 870133
Bredd (cm) ..................................................... 108 125
Höjd (cm) .......................................................... 57 57
Vikt (kg) ........................................................... 171 210
Volym (l) ......................................................... 135 156
Öppningens bredd  (cm) ................................. 50 50



7

755xc a6020 a6026 a6226 a7236 a7240 a7750

8000251

Planeringsaggregat

Planeringsaggregatet är utvecklat för utjämning av grusgångar, 
parkeringsytor och är också ett effektivt redskap vid anläggande 
av gräsmattor och förarbete vid plattläggning. Redskapet kan 
också användas för att transportera material eller verktyg till 
arbetsplatsen. Redskapet är utrustat med surrningspunkter för 
lastsäkring.

Bredd (cm) ..................................................... 120
Vikt (kg) .............................................................77
Höjd (cm) .......................................................... 38
Längd (cm) ....................................................... 111
Arbetsbredd (cm) ......................................... 120
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8000233 755xc a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

8000249 755xc a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

Planeringsaggregat HD

Planeringsaggregat HD är ett effektivt och 
kraftigt redskap för att anlägga gräsmat-
tor, grusgångar och förberedning av 
plattläggning. Med kraftiga skärstål i 
både fram och bakkant hyvlas gammal 
gräsmatta, stenar och rötter enkelt upp. 
Mellan främre utjämningsbalkarna sitter 
löstagbara siktgaller som kan användas 
för siktning av sand samt att transportera 
fyllnadsmaterial för planeringsarbetet.

 8000233 8000249
Bredd (cm) ..................................................... 120 150
Vikt (kg) ........................................................... 115 135
Höjd (cm) ........................................................... 41 41
Längd (cm) ..................................................... 100 100
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755xc a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

8000005

Pallgaffel

Gafflarna är tillverkade i stål av högkvalitet. Justering 
av gafflarna är lätt tack vare snabblåsen. Pallgafflarna 
lämpar sig utmärkt för arbeten på byggarbetsplatser, 
lantbruk och för materialhantering i olika förhållanden.

Bredd (cm) ..................................................... 100
Viktt (kg)......................................................... 120
Höjd (cm) .......................................................... 55
Längd (cm) ...................................................... 114
Arbetslängd (cm) .......................................... 100
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755xc a6020 a6026 a6226 a7236 a7240 a7750

8000375

Storsäckslyft

Ekonomiskt och säkert sätt att hantera stora säckar. Passar 
väl till exempelvis gödsel- och utsädessäckar.

Bredd (cm) ....................................................... 94
Vikt (kg) ............................................................ 46
Längd (cm) ..................................................... 150
Lyfthöjd från marken (cm) ........................... 132
Max lyftkapacitet (kg) ................................ 1000
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755xc a6020 a6026 a6226 a7236 a7240 a7750

8000396

Stengrep

Stengrepen är avsedd för att samla in lösa stenar från 
fält och åkrar. Grepen är utrustad med starka och 
hållbara tinnar.

Bredd (cm) ..................................................... 150
Vikt (kg) ..........................................................263
Höjd (cm) .......................................................... 60
Längd (cm) ..................................................... 100
Diameter på tagg  (mm) ................................. 35
Avstånd mellan stavarna  (mm) .................... 80
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755xc a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

870159

Grävarm

Eff ektiv och ekonomisk lösning för mindre grävjobb. Monter-
as direkt på redskapsfästet på lastaren. Lätt och bekväm att 
transportera.

Multi Faster -seriesnabbkoppling standard.

Vikt (kg)  ........................................................... 73
Grävdjup (cm) ................................................208
Grävlängd (cm) ...............................................178
Totallängd utan skopa  (cm) ......................... 130
Redskapsfäste ........................................Norcar
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Skopor 

Ett urval skopor för olika arbeten. Passar grävarm 870159.

Med tänder 870163  870164 870166
Bredd (cm) ....................................................... 20 27 37
Vikt (kg)  ........................................................... 20 22 25
Volym (l) ............................................................12 16 24

Utan tänder 870167 870172
Bredd (cm) ....................................................... 47 80
Vikt (kg)  ............................................................31 45
Volym (l) ........................................................... 30 55
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755xc a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

870159

Kedjegrävare

Med kedjegrävaren gräver du enkelt smala diken 
utan att skada marken. Snabbt sätt att gräva täck-, 
rör- eller kabeldiken. Grävaren gör ett snyggt dike 
som lätt kan fyllas igen med skopa eller schakt-
blad. Drivs med en hydraulmotor via en planetväx-
el för att försäkra lång och problemfri drift.

Multi Faster -seriesnabbkoppling standard.

Bredd (cm) ......................................................107
Vikt (kg)  ......................................................... 210
Längd (cm) ...................................................... 174
Grävbredd (cm) .......................................... 10-30
Grävdjup  (cm) ................................................. 90
Skopfäste ................................................Norcar
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755xc a6020 a6026 a6226 a7236 a7240 a7750

870350

Jordborr

Hydraulmotor med planetväxel ger högt vridmoment och gör 
borrenheten effektiv i många arbeten. Stort utbud av borrar gör 
det möjligt att effektivt göra hål från 75-900mm. Att borra i hår-
da underlag som t.ex. sandsten går utmärkt tack vare utbytbara 
tungstensskär och pilothuvud

Multi Faster -seriesnabbkoppling standard.

Vikt (kg) ............................................................ 72
Längd (cm) ....................................................... 65
Borrdiameter (cm) .... 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60
Borrlängd (cm)...............97, 97, 97, 97, 87, 87, 87
Borrvikt (kg) ................ 13, 15, 25, 37, 43, 50, 58
Förlängningsrör  (cm) ......................50, 80, 100

Förlängningsrör:
870380 .................................................. 500 mm
870381 ................................................... 800 mm
870382 .................................................1000 mm

Jorborr:
870366 ...................................... D 100 mm (MFT)
870367 ...................................... D 150 mm (MFT)
870368 ..................................... D 200 mm (MFT)
870369 ..................................... D 300 mm (MFT)
870370 ..................................... D 400 mm (MFT)
870371 ...................................... D 500 mm (MFT)
870372 ..................................... D 600 mm (MFT)
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755xc a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

870180

Doseringsaggregat

Doseringsaggregat utformat som skopa för enkel 
fyllning av material. Matarskruv som delar ut 
material jämnt och smidigt. Ett bra redskap för att t 
ex fylla kabeldiken och dräneringskanaler. Kan även 
användas för att mata ut djurfoder. Passar för sand, 
mindre mängder grus och mjöl.

Multi Faster -seriesnabbkoppling standard.

Bredd (cm) ....................................................... 94
Vikt (kg)  ........................................................... 98
Höjd (cm) .......................................................... 80
Längd (cm) ........................................................81
Volym (l) .........................................................250
Skopfäste ................................................Norcar
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755xc a6020 a6026 a6226 a7236 a7240 a7750

870200

Matrix, asfalteringsaggregat 

För mindre asfalt och oljegrus anläggning. Höjd på utlagt materi-
al kan justeras manuellt. Fungerar också bra för att lägga ut en 
jämn grusbädd för plattläggning.

Bredd (cm) ..................................................... 100
Vikt (kg) ..........................................................250
Höjd (cm) .......................................................... 90
Längd (cm) ....................................................... 70
Volym (l) .........................................................250
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755xc a6020 a6026 a6226 a7236 a7240 a7750

870156

Trailer, 3-vägs kipp

Bredd (cm):  ................................................... 128
Vikt (kg):  ........................................................452
Längd (cm): .................................................... 279
Höjd, sidobräden (cm):  .................................. 35
Lastningshöjd (cm):  ....................................... 70
Lastningskapacitet (kg):  ............................ 1500
Lastyta (cm):  ..........................................110*200
Maxhöjd (cm):  ............................................... 140
Överhäng (cm):  ............................................... 60

Kraftig och mångsidig vagn med trevägstipp. Tippnin-
gens riktning ändras enkelt genom att fl ytta gångjärn-
stapparnas placering. Utrustad med fällbara 35 cm 
höga sidbräden som vid behov kan tas bort om man 
önskar ett helt plant fl ak. Vagnen har en mycket kraftig 
ram och höjdjusterbart parkeringsstag.

Lastaren ska vara utrustad med ett enkelverkande 
bakre hydrauluttag och dragkrok.
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755xc a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

8000342

Tiltadapter

Norcar tiltadapter monteras mellan redskapet och lastarens 
redskapsfäste. Adaptern är mycket kompakt och smidig och gör att 
redskapet kan tiltas 15 grader i båda rotationsriktningarna.

Tiltadaptern ger stora fördelar vid t.ex utjämningsarbeten där skopa 
eller planeringsaggregat kan justeras för att forma underlaget. 
Tiltadaptern i kombination med truckgaffel ger också bra möjlighet 
att justera lasten vid körning på snett eller ojämt underlag. Att plocka 
upp en lastpall som står snett görs också lätt.

Med tiltadapter i kombination med hydrauliska redskap måste 
lastaren vara utrustad med extra hydrauluttag fram 4,5 (endast 
a-serien)

Tiltadaptern är utrustad med en flödesventil som gör att man steglöst 
kan justera rörelsehastigheten på tiltrörelsen.

Vikt (kg)  ............................................................51
Tiltvinkelt .................................................. +/- 15°
Vridmoment (kNm) ...................................7-9,49
Påbyggnadsmått (mm) ................................. 105

I tiltadapter 8000342 ingår inga anslut-
ningsslangar för hydrauliken eftersom de 
bör kunna anpassas till lastarmodell och 
uttagskombination. 

8000442

Outlet Multifaster  
(a- och 700 serien)

8000443

Outlet 4 & 5  
(a- serien)
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a6226 a7236 a7240 a7750

8000535

Högeff ektiv och robust två stegs snöslunga.

Norcars snöslungor är utrustade med hydraulisk 
styrning av utkasttornets rotation och kastvinkel.

Redskapets styrning kräver att lastaren är utrustad 
med 4,5 hydraulfunktion.

Styrpanel för skift mellan rotation och kastvinkel 
ingår och styrs direkt från joystick på knapparna för 
styrning av 4,5 hydraulik och funktionen skiftas på 
panelen.

Multi Faster -seriesnabbkoppling standard.

Snöslunga 1200 G

Bredd (mm) .................................................. 1200
Vikt (kg) ..........................................................220
Kapacitet (l/min) ........................................ 40/60

• Två stegs snöslunga

• Intagshöjd 700 mm

• Förstärkt chassi

• Drivning med hydraulisk gerotormotor

• Norcar redskapsplatta

• Gjutjärnsväxellåda

• 400 mm skruv med isbrytning

• 400 mm andra stegs impeller

• Hydraulisk rotation på utkast

• Hydraulisk inställning på utkast
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a6026 a6226 a7240 a7750

8000536

Bredd (mm) .................................................. 1500
Vikt (kg) .......................................................... 270
Kapacitet (l/min) ........................................ 55/80

Högeff ektiv och robust två stegs snöslunga.

Norcars snöslungor är utrustade med hydraulisk 
styrning av utkasttornets rotation och kastvinkel.

Redskapets styrning kräver att lastaren är 
utrustad med 4,5 hydraulfunktion.

Styrpanel för skift mellan rotation och kastvinkel 
ingår och styrs direkt från joystick på knapparna 
för styrning av 4,5 hydraulik och funktionen 
skiftas på panelen.

Multi Faster -seriesnabbkoppling standard.

Snöslunga 1500 P

•     Två stegs snöslunga

•     Intagshöjd 700mm

•     Förstärkt chassi

•     Drivning med axial-kolvmotor

•     Norcar redskapsplatta

•     Gjutjärns växellåda

•     400 mm skruv med isbrytning

•     400 mm andra stegs impeller

•     Hydraulisk rotation på utkast

•     Hydraulisk inställning på utkast



22

755xc a6020 a6026 a6226 a7236 a7240 a7750

8000590

Mångsidigt borstaggregat som kan kompletteras 
med uppsamlare, sidoborste och vattensystem. 
Tömning av aggregatet sker hydrauliskt. 3 förstärkta 
hjul för smidig körning.

•     uppsamlare, 6003464

•     sidoborste, 6003465

•     vattensystem, 6003466

Multi Faster -hydraulkoppling är standard.

Bredd (cm) ..................................................... 185
Arbetsbredd (cm) ......................................... 150
Borstdiameter (cm) ....................................... 52
Vikt (kg) .......................................................... 194
Volym (l) ......................................................... 135

Borstaggregat



23

755xc a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

870125

Borstaggregat

Bredd (cm):  ................................................... 134
Vikt (kg):  ........................................................ 215
Höjd (cm):  ........................................................ 82
Längd (cm): ..................................................... 110
Arbetsbredd (cm):  ....................................... 120
Borst diameter (cm):  ..................................... 50
Svängradie:  ..............................................+/- 30º

Robust borstaggregat med fl ytläge och mekaniskt 
svängbar sopvals.

Multi Faster -hydraulkoppling är standard.
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870252 755xc a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

870253 755xc a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

Rundborste

 870252 870253
Bredd (cm):  ................................................... 105 105
Vikt (kg):  .......................................................... 82 78
Höjd (cm):  ........................................................ 44 44
Längd (cm): .................................................... 125 125
Borstens material:  ......................... Plast + stål Plast

Rundborsten är en eff ektiv borste som fl yttar 
materialet i sidled. Kan med fördel användas 
t.ex. invid husväggar och på foderbord. Kan 
roteras både medsols och motsols. 

Multi Faster -hydraulkoppling är standard.

Borste, plast



25

8000562 755xc a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

8000563 755xc a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

Sopbalk

Smidig och kompakt valsspridare. Den enkla konstruktionen och 
starka slitdelarna gör spridaren lättskött och ekonomisk. Spri-
daren drivs med el och aktiveras enkelt och snabbt där sandning 
eller saltning önskas.

Obs! Kräver att lastaren är utrustad med motviktsfäste.

 8000562 8000563
Bredd (cm) ..................................................... 164 214
Arbetsbredd (cm) ......................................... 150 200
Vikt (kg) .......................................................... 106 135
Höjd (cm) .......................................................... 55 55
Borstrader ....................................................... 8 8
Borstlängd (cm) ...........................................25,5 25,5

8-radig polypropenborste för användning 
på snö, grus och sand. Inbyggt stödstativ 
för enkel förvaring och underhåll. Byte av 
borstraderna är riktigt enkelt.
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a6026 a6226 a7240 a7750

8000505

Högtryckstvätt

Vikt (kg):  ........................................................ 104
Höjd (cm):  ...................................................... 130
Volym (l):  ....................................................... 270
Arbetsbredd (cm):  ....................................... 125
Tvättryck (bar):  ............................................200

Utrustad med högtryckstvätten blir din 
Norcar en smidig gaturengöringsmaskin. 
Tvättpistolen och slangvindan (20m) gör det 
enkelt och effektivt att tvätta din lastare, 
övriga maskiner och utrustning. Lämpar sig 
också för tvätt av t.ex. parkbänkar, lekparker 
och trottoarer.

Tvätten kombinerar låg vattenförbrukning 
med högt flöde(30l/min) och tryck(200bar).  

Multi Faster -seriesnabbkoppling standard.
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8000262 755xc a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

8000290 755xc a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

8000291 755xc a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

Kantvingar 8000291
Bredd (cm):  .............................................25 + 25
Vikt (kg):  .......................................................... 25
Höjd (cm):  ........................................................ 47
Längd (cm): .......................................................13

Snöblad

Effektivt redskap vid snöröjning. Stabilt avfjädrat 
blad med hydraulisk sväng. Bladet har flytande 
redskapsinfästning och följer underlaget bra. Bladet 
kan tilläggsutrustas med kantvingar. Stenutlösande 
fjädring. Svängbart slitstål med ena sidan som kam-
skär (härdat stål AR500). Standard med stödtallrik. 
Kantvingar 25+25 cm kan monteras för uppsam-
lande eller rak funktion (endast på 8000290).

Multi Faster -seriesnabbkoppling standard.

Norcar Multi Faster -seriesnabbkop-
pling standard.

 8000262 8000290
Bredd (cm):  ................................................... 140 190
Vikt (kg):  ........................................................ 135 160
Höjd (cm):  ........................................................ 47 47
Längd (cm): ...................................................... 67 73
Hydraulisk rotation:  ................................+/- 28°  +/- 28°

Kantvingar
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a6020 a6026 a6226 a7236 a7240 a7750

8000579

Hydrauliskt ställbar vikplog som underlättar snöröjning på 
snäva partier. Vikning av plogen sköts enkelt och smidigt via 
lastarens joystick. Bladet vrider sig även horisontellt (6°) 
för att på bästa sätt följa underlaget. Plogen utrustad med 
hörnmarkörer. Vikplogens slitstål är utbytbara. Hydraulsys-
temet är skyddat med övertrycksventil.

Multi Faster -seriesnabbkoppling standard.

Bredd (cm) ..................................................... 165
Bredd fullt vinklad ........................................ 145
Höjd (cm) .......................................................... 63
Vikt (kg) ........................................................... 137
Slitstål .......................................... Hardox 6 mm
Vinkel max. .....................................................30°

Vikplog
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755xc a6020 a6026 a6226 a7236 a7240 a7750

8000508

Sandspridarskopa

Bredd (cm):  ................................................... 132
Vikt (kg):  ........................................................233
Höjd (cm):  ........................................................ 73
Längd (cm): ...................................................... 86
Volym (l):  .......................................................280
Redskapsfäste: .......................................Norcar
Spridningsbredd (mm):  ............................. 1200

Effektivt redskap för halkbekämpning. Robust 
konstruktion ger skopan lång livslängd. Skopan 
drivs av lastarens hydraulik och är utrustad med 
blandarvals för att ge jämn matning och fördelning 
av sandningsgrus. Skopan är konstruerad så att  den 
kan användas med lyftbomen i nedre dödläge vilket 
gör kombinationen smidig och kort. Sprider salt, sand 
och grus upp till 0,9 mm grovlek. Stödben för stabil 
upplagring.

Multi Faster -seriesnabbkoppling standard.
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8000346 755xc a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

8000347 755xc a6226 a7240 a7750

Gräsklippare

 8000346 8000347
Bredd (cm):  .................................................... 131 174
Vikt (kg):  .........................................................170 200
Arbetsbredd (cm):  ....................................... 120 150

En stabil hydrauliskt driven gräsklippare med tre 
remdrivna rotorer. Klipparen är av så kallad mulcher 
(bioklipp) typ och med dubbla klippbett på varje rotor 
fi nfördelas gräset mycket eff ektivt.

Klipparen kan också användas som normal klippare med 
utkast bakåt eller åt sidan genom att styrplåtar avlägsnas 
(bultinfästning).

Gräsklipparen har stabila runtsvängande hjul och klip-
phöjden justeras enkelt genom att fl ytta distanshylsor på 
infästningsaxeln.

Multi Faster -seriesnabbkoppling standard.
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755xc a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

8000350

Jordfräs

Bredd (cm):  .....................................................117
Vikt (kg):  ........................................................ 150
Arbetsbredd (cm):  ....................................... 105

Jordfräsen har kraftiga rotorer med fyra 
skärblad. Maskinen kultiverar marken på ett 
effektivt sätt för att kunna vidarebearbeta 
marken. Mycket effektiv för anläggning av 
gräsmattor och trädgårdar.

Multi Faster -seriesnabbkoppling standard.
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8000510 a6226 a7240 a7750

8000511 a6226 a7240 a7750

Slaghacka

 8000510 8000511
Bredd (cm):  ................................................... 154 178
Vikt (kg):  .........................................................187 207
Arbetsbredd (cm):  ....................................... 129 153

Avsedd för klippning av långt gräs, små buskar och sly.  
Slaghacken utrustad som standard med Y-knivar.

Multi Faster -seriesnabbkoppling standard.
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870801 a6226 a7240 a7750

870802 a7750

Stubbfräs

Stubbfräsen monteras på lastarens 
redskapsfäste. Fräsen har integrerad 
svingförelse.

Multi Faster -hydraulikkoppling är standard.

 870801 870802
Bredd (cm):  ..................................................... 69 80
Vikt (kg):  .......................................................... 92 200
Höjd (cm):  ........................................................ 58 65
Längd (cm): .......................................................81 124
Hydraulfl öde  (l/min):  ............................... 30-50 50-75
Max tryck (bar) :  ..........................................250 250



34

a6226 a7236 a7240 a7750

8000508

Flistugg

Bredd (cm):  ..................................................... 80
Vikt (kg):  ........................................................ 210
Höjd (cm): ....................................................... 150
Längd (cm): .................................................... 120
Antal blad:  ......................................................... 2
Flisstorlek (mm):  .............................................12
Hydraulfl öde (l/min):  ...................................... 30
Trädets max. diam. (cm):  ................................10

Kompakt och robust fl istugg för fl isning av kvistar och små träd 
på en diameter upp till 100 mm. Flishjulet har två knivar som 
eff ektivt drar in och fl isar materialet.

Multi Faster -seriesnabbkoppling standard.
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755xc a6020 a6026 a6226 a7236 a7240 a7750

8000517

Bredd (mm) ....................................................900
Höjd (mm) ..............................................955-1180
Längd (mm) ...................................................1180
Vikt (kg) ............................................................ 50
Längd på spjut (mm) ....................................1100
Avstånd mellan spjut (mm) .......................... 750

Stabilt redskap för hantering av både fyrkantbal 
och rundbal. Redskapet har två fjäderstål-spjut av 
bästa kvalitet med en sträckgräns på över 1400 
MPa. Spjuten är placerade så att man även kan 
använda den som truckgaff el vilket gör balspjutet 
mycket användbart då man kan hantera både balar 
och pallmaterial utan att byta redskap. Redskapet 
har höjdjusterbara stödbalkar som skyddar mot 
bakåtfallande last.

Balspjut
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755xc a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

8000518

Bredd (mm) ....................................................900
Höjd (mm) ..............................................955-1180
Längd (mm) ...................................................1180
Vikt (kg) ............................................................ 50
Spjutantal (st).................................................... 2
Längd på spjut (mm) .......................... 1100 / 600
Avstånd mellan spjut (mm) .......................... 370

Stabilt redskap för hantering av både stående och liggande 
rundbal. Redskapet har två fjäderstål-spjut av bästa kvalitet med 
en sträckgräns på över 1400 Mpa. Ett långt spjut för att stabilt 
lyfta balen och ett kortare som förhindrar att balen roterar. 
Redskapet har höjdjusterbara stödbalkar som skyddar mot 
bakåtfallande last.

Rundbalspjut
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8000593 a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

8000595 a7240 a7750

Eff ektiv ensilagegrep som fi nns i två olika bredder. 
Utrustad med två hydraulcylindrar.

Multi Faster -seriesnabbkoppling standard.

Ensilagegrep

 8000593 8000595
Bredd (cm) ..................................................... 130 150
Vikt (kg) ..........................................................225 240
Höjd (cm) ...........................................................77 77
Längd (cm) ....................................................... 97 97
Volym (l) .........................................................900 1050
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8000591 a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

8000592 a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

Grepskopan är en kombinerad skopa och grep. Med 
grepskopan kan du transportera och lasta t.ex. grenar, 
fl is, kompost, strö, gödsel och byggavfall. Med grepen 
uppfälld kan den också användas som vanlig skopa. Eff e-
ktiva sidoplåtar skyddar och ger skopan större volym.

Multi Faster -seriesnabbkoppling standard.

Grepskopa

 8000591 8000592
Bredd (cm):  ................................................... 130 150
Vikt (kg):  ........................................................330 160
Höjd (cm):  ........................................................ 72 72
Längd (cm): ...................................................... 80 80
Volym (l) ......................................................... 700 800
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755xc a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

8000407

Grepskopa

Bredd (cm):  ................................................... 105
Vikt (kg):  ......................................................... 147
Volym (l):  ....................................................... 120
Gap:  ................................................................82°

Grepskopan är en kombinerad skopa och grep. 
Med grepskopan kan du transportera och lasta 
t.ex. grenar, flis, kompost, strö, gödsel och 
byggavfall. Med grepen uppfälld kan den också 
användas som vanlig skopa.

Multi Faster -seriesnabbkoppling standard.
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8000287 755xc a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

8000036 755xc a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

Ensilagegrep

Lämplig för de flesta foder. Kraftig hydraulcyl-
inder gör att man kan utföra jobbet effektivt. 
Kompakt modell som passar för utfordring i 
trånga utrymmen.

Multi Faster -seriesnabbkoppling standard.

Foderskrapan anpassad till ensilagegrep 
8000287 och 8000036.

Foderskrapa

Foderskrapa 8000410
Bredd  (cm): ................................................... 120
Vikt (kg):  .......................................................... 50
Höjd (cm):  ........................................................ 25
Arbetsbredd (cm):  ....................................... 125
Arbetshöjd (cm):  ......................................... 27,5
 

 8000287 8000036
Bredd (cm):  ..................................................... 90 105
Vikt (kg):  ........................................................ 106 110
Höjd (cm):  ........................................................ 55 55
Längd (cm): .......................................................77 77
Antal tinnar: ...................................................... 6 6
Avstånd mellan (cm): .......................................16 19
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755xc a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

870801

Balgrip

Vikt (kg):  ........................................................235
Baldiameter (mm):  .............................990-1800
Grindar rördiameter (mm):  .......................... 48
Grindhöjd (mm):  ........................................... 910

Stora kontaktytor gör att man kan hantera plasta-
de rundbalar mycket varsamt. Balgripen hanterar 
rundbalar med diameter från 990 – 1800 mm 
och centrerar balen automatiskt i gripen. Stark 
konstruktion. Stålblästrad och ytbehandlad med 
våtmålad alkydfärg garanterar lång hållbarhet. 
Utrustad med två kraftiga hydraulcylindrar, 
63/40-169 mm.

Multi Faster -seriesnabbkoppling standard.
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755xc a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

870766

Ridhussladd

Bredd (cm):  ...................................................250

Effektivt redskap för att harva och planera 
ridbanor och maneger. Sladdens blad kan 
öppnas i vinkel bakåt och kan användas för att 
flytta in material från manegens sarg.

Multi Faster -seriesnabbkoppling standard.



Bredd (cm) ..................................................... 125
Vikt (kg) .......................................................... 130
Uppsamlare, volym (l) .................................. 135
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