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BETONG- & ÅTERFYLLNADSSKOPA | N115
BETONG- & ÅTERFYLLNADSSKOPA | N115
Betong- och Återfyllnadsskopan avviker från
övriga modeller genom att vara avsmalnande design. Den stora volymen och den
långa botten gör att den passar utmärkt vid
arbeten som kräver att maskinen jobbar
på längre avstånd från tipp-platsen samt
placera material med större noggrannhet.
Tillverkas av extra höghållfast stål.

SMS
Art. nr

EURO
Art. nr.

Bredd
(mm)

Djup
(mm)

Höjd
(mm)

Vikt
(kg)

11500050

11501050

1200 BAK

2000

550 BAK

300

250 FRAM

500 FRAM

FAKTA
•
•
•
•

Höghållfast stål 650 N/mm3
Skärstål (500HB)
Förstärkta gavlar och undersida
Anpassad för maskinvikt < 6 ton

Betong- & Återfyllnadsskopan levereras som standard med SMS (Trima) eller Euro fäste. Även andra originalfästen kan levereras direktmonterade,
t ex Ålö Typ 3, Zettelmeyer 402 (L20-L25), Zettelmeyer 602 (L30), Cat, Manitou, Merlo, Atlas, Kramer, Terex m fl. Vid frågor kontakta Norje.

LÖNSAMT

SÄKERT

FLEXIBELT

Hög kvalitet ger lönsamhet över tid

Råvara till färdig produkt

Egen tillverkning ger stora möjligheter

Våra produkter bidrar till att effektivisera våra
kunders arbete inom lantbruk, entreprenad och
industri. Genom att tillhandahålla produkter av
hög kvalitet ger vi kunden mervärde i form av hög
tillgänglighet, hög utnyttjandegrad och längre
hållbarhet.

Hos oss vet du vad du får. Vi är stolta över att
tillverka i Sverige, har CE-märkta produkter, råvaror
av hög kvalitet och ett miljötänk som genomsyrar
företaget. Efter mer än 70 år i branschen har vi
ett stort reservdelslager och vi vet vikten av vad
snabba leveranser betyder.

Egen tillverkning ger hög flexibilitet när det gäller
anpassningar efter kunders behov. Med utgångspunkt från våra standardmodeller tar vi fram helt
kundunika produkter. Hos oss är kundanpassat
standard! Vi kan idag erbjuda fler än 80 olika redskapsfästen direktmonterade på redskap.
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