
Varumärket Krampe står inte enbart för två- och treaxlade vagnar. Krampes varumärke borgar också för idéer och innova-
tioner. Mer än trettio års erfarenheter är inbyggda i varje tippvagn från Krampe. Redan de första modellerna var så robusta 
att många av dem fortfarande är i drift. Om du vill ha mer information, kontakta Farm Mac eller någon av våra återförsäl-
jare. Vi hjälper gärna till med rådgivning!

   
   

A
lla

 d
at

a 
g

es
 u

ta
n 

fö
rb

in
d

el
se

, v
i f

ör
b

eh
ål

le
r 

os
s 

rä
tt

en
 t

ill
 t

ek
ni

sk
a 

än
d

rin
g

ar
.

Big Body
 Tippvagn

Krampe Fahrzeugbau, Landtechnik  
und Metallbau GmbH

Zusestraße 4, D-48653 Coesfeld
Tel.: +49 (0) 25 41/80 178-0
Fax: +49 (0) 25 41/80 178-14
E-post: info@krampe.de
Internet: www.krampe.de ... alltid en noslängd före

Återförsäljare:
Farm Mac AB
Alfahills Gård,
Tågarpsvägen 369
261 76 Asmundtorp  

Anders Wennerholm   070-640 34 38, anders@farmmac.com
Krister Wiengren      073-333 51 30, krister@farmmac.com
Per Christerson      070-321 62 62, per@farmmac.com

farm mac
www.farmmac.se

www.krampevagnar.se

KVALITET PÅ HJUL KVALITET PÅ HJUL



2

Sju bra skäl att välja en 
tippvagn från Krampe

Kvalitet på hjul

är vårt motto som har gjort företaget till vad det är 
idag: Sedan många år tillbaka är Krampe den obe-
stridda marknadsledaren i Tyskland inom området 
tippvagnar för jordbruksbehov och halvrunda flak.

Bästa betyg 

Våra produkter erbjuder överlägsen tillförlitlighet och 
hållbarhet. Vagnarnas höga andrahandsvärde talar för 
sig själv.

Lätt men stabil

Den genomtänkta designen och användningen av 
höghållfast stål och aluminium leder till en lägre egen-
vikt.

Allt passar

Kontakta oss för en skräddarsydd vagn, anpassad till 
dina behov. Vi kan bygga (nästan) allt!

Toppkvalitet

Vi använder bara de bästa kompo nenterna och aggre-
gaten i våra fordon.

Inget förblir som det var

Ständiga innovationer och praktiska lösningar känne-
tecknar våra produkter. Vi reagerar snabbt och flexi-
belt på förändringar.

Made in Germany

Alla Krampe-produkter tillverkas i Tyskland.

... utvecklats från en bysmedja till ett välkänt företag.

Krampe har genom flit, skicklighet och uthållighet ...

Krampes fordonsbyggare har ett gemensamt mål: Att leverera kvali-
tet på hjul.

Krampe tippvagn

KRAMPE har mer än 30 modeller av tippvagnar med olika 
utrustningsalternativ, vilket gör vårt sortiment till ett av de 
största på marknaden.

Våra tippvagnar utvecklas ständigt. Krampes tekniker ut-
byter ständigt erfarenheter med användarna. Erfarenhet-
erna och de nya tekniska innovationerna utnyttjas direkt 
i produktions processen. På så sätt skapas fordon som är 
praktiska och pålitliga och uppskattas av våra kunder.

Vagnarnas låga egenvikt tillsammans med ett stadigt chas-
si och bra däck ger förhållandevis lätta fordon. Bränsleför-
brukningen sjunker och relativt lätta traktorer kan användas 
som dragfordon.

Dra nytta av vår trettioåriga erfarenhet av att bygga tipp-
vagnar och högkvalitativa chassin.

Innehåll

Innehåll
Innehåll 3

Fördelar med tippvagnen Big Body 4-5

Big Body enaxlig tippvagn 6-7

Big Body tvåaxlad tippvagn 8-9

Big Body treaxlad tippvagn 10-11

Big Body tvåvägstipp 12-13

DA Roadrunner med styrbar framaxel 14-15

Chassi och underrede 16-17

Chassi 18

Förhöjningar 19

Flak 20-21

Lastsäkring/presenningar 22

Tömningslucka, tillbehör och omlastningsteknik 23

Lackering  24

Förhöjning för grönfodertransport 25

Tekniska data serie Big Body Carrier 26-27

Tekniska data serie Big Body 28-29

DA Roadrunner 30

Däck     31
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Som ni behagar!
Däck i olika dimensioner kan leve-
reras från fabriken. Och naturligt-
vis med önskad individuell profil.

Lätt utbytbara 
Sidostänkskärmarna är fast-
skruvade. Den branta vinkeln 
gör att lasten inte fastnar på 
stänkskärmarna.

Stor lucka
Den serietillverkade hydrauliska tömnings-
luckan är en tekniskt mogen konstruktion 
och helt tät. Tömningsluckans cylinder med 
integrerad spärrventil och en extra lasthåll-
ningsventil håller stängningstrycket kon-
stant.

En ren historia
Ramens överdel är gjort av ett stadigt 
fyrkantsrör 100 x 80 x 5. En helt vattentät 
konstruktion som tål det mesta. Alla kompo-
nenter är vattentätt runtomsvetsade.

Fördelar med tippvagnen Big Body

Fördelar i korthet

Stark
Den kraftiga mittbalken (de treaxlade 
vagnarna har två balkar) riktar tippkraf-
terna från golvenheten till flakets kant.

Välutrustad
Chassi enligt önskemål: Det går att få bladfjädrar, luftfjäd-
ring eller axlar med hydraulisk kompensation. Dessutom 
kan chassit fås i styrbar version. Få tips från våra experter!

Vill du komma upp dig?  
Som standard finns en aluminium-
stege som tar dig till toppen.

Gott om drag
Det finns ett stort urval draganordningar; 
fasta, justerbara i höjdled, med gummi-, 
luft- eller hydraulikfjädring. 
Vem kan önska sig mer?

Enkel lossning
Flakets koniska form och utbuktan-
de sidor får lasten att lätt glida av. 

Avrundad kantighet
Flaket hos Big Body har maximal lastvo-
lym. Formen och de invikta kanterna ger 
flaket optimal styvhet. Samtidigt innebär 
det färre svetsar och håligheter.

Less is more
Det gäller särskilt för vagnens tom-
vikt, eftersom varje ton-kilometer 
innebär en extra kostnad! Krampe 
tillverkar sedan många år viktoptime-
rade vagnar av högkvalitativt stål.

I ett stycke
Sidoväggarna är tillverkade av en plåt i ett stycke 
med slät insida, materialkvalitet St 52. Plåttjock-
leken är 4 mm på Big Body 500, Big Body 540 
och Big Body 640 Carrier har 3 mm. 
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Big Body enaxlig tippvagn

Kompakt och smidig

Låt oss vara ärliga: Hur ofta grubblar du över din tippvagn? 
Egentligen bara vid tre tillfällen: vid köpet, under en repa-
ration eller ett totalhaveri. Vi tror att det är minst två gånger 
för mycket. Därför är våra små tippvagnar konstruerade lika 
omsorgsfullt som de stora. Även de små vagnarna ska hålla 
och fungera väl i årtionden. Du har säkert tillräckligt att tän-
ka på utan att behöva bekymra dig för transportfordonen.

Den enaxlade tippvagnen är idealisk som ett starkt, smidigt 
och flexibelt komplement till transportflottan, för sidoverk-
samhet, för korta avstånd och låga hastigheter.
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Alla goda ting är tre 
Big Body-flaket finns i tre storlekar med lastvolym från 
16 m³ till 26,5 m³.

Vill du flytta berg?
Chassirör 250 x 150 mm av stål St 52, från Big Body 460 
E till Big Body 540 E håller formen. 

Om du inte har svängrum
Alla tvåaxlade vagnar kan också fås i enaxligt utförande. 
Då minskar nyttolasten på allmänna vägar, men det blir 
lättare att svänga.

Liten och kraftfull
Med en nyttolast utanför landsväg på upp till 13 ton och 
en totalvikt på 12–14 ton upp till 25 km/t eller 40 km/t 
(Vid högre hastigheter rekommenderar vi att använda 
26,5" radialdäck, i särskilda fall även en fjädrad axel).

Leva på stor fot?
850-hjul upp till 30,5" kan monteras.

Anpassningsbar
Kan levereras med högt eller lågt placerat drag.

Lättmanövrerad 
I enaxligt utförande blir fordonet mycket lättmanövrerat 
och kan användas som kompletterande fordon.

Som de stora 
De enaxlade tippvagnarna har inte sämre kvalitet och 
stabilitet än de två- och treaxlade modellerna.

Fördelar i korthet



Big Body tvåaxlad tippvagn

På grund av den stora lastvolymen och de utmärkta kör-
egenskaperna har den tvåaxlade vagnen utvecklats till ett 
generellt fordon som säljs i mycket stora antal.

Krampe är i princip ingen volymproducent utan gör indi-
viduella lösningar enligt kundens önskemål. Det innebär 
att kunden själv kan utforma sin tippvagn genom att väl-
ja bland ett stort antal olika utrustningsalternativ, storlekar 
och färger. 

Men årtionden av erfarenhet visar också att det finns vissa 
mycket populära fordonskonfigurationer som uppfyller be-
hoven hos många kunder. Därför tillverkar Krampe även en 
standardserie av fordon med hög kvalitet och fast definie-
rad utrustning. 

Redan med jubileumsserien och den efterföljande premi-
umserien fastlade Krampe standarder för tippvagnar, som 
även andra tillverkare började följa. En standardiserad pro-
duktion ger en positiv inverkan på leveranstider och priser, 
och fortsätter nu med standardserien Carrier. 
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Stora flak för stora jobb
Den tål det mesta
Nyttolasten utanför landsväg beror på modell; upp till 
22 ton och totalvikt på 16–24 ton vid 40 km/t.

Stabil
Från Big Body 650 och uppåt har de tvåaxlade vagnar-
na i serie versionen hydraulisk bakaxel. I versionen med 
luftfjädrade chassi sänker sig vagnen automatiskt på 
bakaxeln under tippning. Med hydrauliskt chassi block-
erar två avkänningsventiler oljeflödet mellan chassicylin-
drarna.

Över trettio års erfarenhet 
Konstruktionen Big Body är tusenfalt beprövad och dess 
popularitet bevisas av att konstruktionen ofta kopierats.

Verkligen ekonomisk
De största tvåaxlade vagnarna kan lasta upp till 42 m³.

Praktiskt nedsänkt
I de små modellerna Big Body 460 till 540 är flakhöjden 
och därmed tyngdpunkten sänkt med 80 mm för att öka 
stabiliteten vid körning och tippning. Fjädrarna är mon-
terade på axlarna för att få en bra markfrigång.

Bredaxlad
Det finns nästan inga andra tillverkare som erbjuder så 
många däckalternativ, upp till 30,5" hjul på de stora 
tippvagnsmodellerna.

Oslagbar körkomfort
Komforten skapas med luftfjädringen, som även förbätt-
rar trafiksäkerheten. Luftfjädringen finns som standard 
på Big Body 790 och som tillval på Big Body 650. Låt 
Krampes vidare utvecklade chassi övertyga dig.

Fördelar i korthet



Big Body treaxlad tippvagn

Den drar sitt lass
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När motoreffekten hos standardtraktorerna närmar sig 
500 hk, bör man även överväga större tippvagnar. Då gäl-
ler det alltid att dra nytta av den ökade effekten. Krampe 
möter dessa krav och utvecklar effektiva vagnar för de nya 
fordonen, så att vagnarna uppfyller behoven hos jordbruk-
sentreprenörerna och storjordbruken.

Tillsammans med de nya, moderna traktorerna kan de nya 
vagnjättarna verkligen visa vad de kan göra! Skörden måste 
flyttas över allt längre avstånd under så korta tidsperioder 
som möjligt. Med tippvagnar från Krampe kan sådana pro-
blem lösas på ett tillförlitligt och effektivt sätt.

De som arbetar i praktiken har sedan länge känt till detta: 
En treaxlad vagn är inte enbart en tvåaxlad vagn med en 
tredje axel. De treaxlade vagnarna har helt andra köregen-
skaper. Låt vår utbildade personal ge dig goda råd.

Bra hantering ute på fältet 
Serieversionen har bladfjädrar med en bärförmåga på 36 
ton. Det finns även chassin med luftfjädring eller hydrau-
lisk axelkompensation. Vi bygger högkvalitativa chassin 
efter kundernas behov.

Säker och bekväm
Luftfjädring finns som tillval och ger en oslagbar åkkom-
fort och ökad trafiksäkerhet.

Utmärkt stabilitet 
Stabiliteten skapas av den hydrauliska fjädringen, vilket är 
särskilt viktigt när förhöjningar som höjer tyngdpunkten 
används. Den stora fjädringsvägen ger utmärkt terräng-
kapacitet. Detta ger en konstant hjultryck och perfekt 
markanpassning samt ett lågt effektbehov. 

Nu kommer vi till saken
Med åtta eller nio meter långa flak kan mycket stora 
volymer transporteras. De största treaxlade vagnarna 
rymmer upp till 47 m³ och har en tillåten totalvikt på 31 
eller 34 ton vid 40 km/t beroende på godkännande och 
axelavstånd.

Säkert styrd
De treaxlade vagnarna har som standard två styrda 
axlar. Om konventionella självstyrande axlar används kan 
instabila körförhållanden uppkomma vid snabb körning 
på väg eller i branta sluttningar. Vi rekommenderar därför 
att tvångsstyrda axlar används. 

Bra rangering
En treaxlad vagn med spärrade axlar kan bara köras rakt 
bakåt, den går nästan som på räls. Om backning runt 
hörn är nödvändigt, föreslår vi att använda tvångsstyr-
ning, som aktivt följer med vid backning.

Nyttolastjätte
De treaxlade vagnarna har en nyttolast utanför landsväg 
på ungefär 28 ton.

Optimal
Nyttolastens förhållande till egenvikten hos en treaxlad 
vagn är optimalt. 

Stabil
Alla treaxlade vagnar har en spårvidd på 2,15 m. De 
främre och bakre axlarna är som standard utformade som 
tvångsstyrda axlar. Vi använder axlar från BPW eller ADR 
(Black Bull).

Hög effekt
En hydraulcylinder med stor volym ger optimal tippef-
fekt.

Två är bättre
Två mittbalkar på den treaxlade vagnen ger ökad stabili-
tet och förhindrar buckling av det långa flaket.

Fördelar i korthet



Dubbelt så bra

Vagnar med tvåvägstipp är 
lika robusta som bakåttipan-
de vagnar och lika flexibla 
som sidotippvagnar. Ofta 
växer byggnaderna inte lika 
snabbt som verksamheten. 
Särskilt i lokaler med lågt i 
tak är sidotippningen en ide-
alisk lösning.

Big Body tvåvägstipp
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Kontinuerligt tät
De sidoupphängda pendlande lämmarna är korntäta i 
hela sin längd med en tätningsläpp i den nedre delen 
och hålls på plats med hydrauliska exenterlåsningar. Vi 
har för länge sedan övergivit gamla typen av klinkhake. 

Välutrustad
Alla sidotippare har som standard mittstolpar, trans-
portränna och hydrauliskt öppningsbar tömningslucka. 

Genialt enkelt – helt enkelt genialt!
Tätningsläppen och utloppsplåten är monterade på 
en rostfri axel. Utloppsplåten på sidan fungerar både 
som urlastningsränna och samtidigt som stänkskärm. En 
typisk Krampe-innovation, som är mönsterskyddad. 

Vridstyvhet
Flakets konstruktion med fast insvetsad mittstolpe och 
runtomgående flakkant gör att förhöjningarna blir myck-
et stabila och vridstyva.

En ren historia
Det finns färre rörliga delar, leder och skrymslen än på 
andra tvåvägstippvagnar, vilket underlättar rengöringen. 

Lättviktare
Tvåvägstippvagnen väger mindre än en tvåaxlad vagn 
med tresidig tipp.

Från små till stora
Tvåvägstippvagnarna i serie Big Body kan levereras 
med förhöjningslängder på 5,5 till 9 m.

Efter behov
Tvåvägstippvagnen kan normalt tippas bakåt och till 
vänster (högertippning kan fås på begäran). Den högra 
sidan är en sluten sidovägg på samma sätt som i tipp-
vagnarna. Detta ger väsentligt ökad vridstyvhet, särskilt 
om förhöjningarna är mycket långa eller vid ojämn 
lastfördelning.

Litet utrymmesbehov
Det går även att montera stora 26,5" däck eller styrax-
lar med en spårvidd på 2150 mm utan att vagnen blir 
onödigt hög.

Fördelar i korthet



DA Roadrunner med styrbar framaxel

Mervolym men ändå extremt smidig

14 15

Säker och bekväm
Det högkvalitativa chassit med krökta styrstag och stora 
luftfjädringsbälgar motverkar sidosvajningar. Den serie-
tillverkade luftfjädringen ger lugna och säkra köregen-
skaper. 

2 i 1
Lastvolymen på upp till 47 m³ motsvarar volymen hos 
två 18 t släpvagnar med styrbar framaxel.

Smidig
Vagnen är mycket lättmanövrerad, vändbar och spårar 
bra. Roadrunner har i serieversionen en styrd bakaxel.

Väl skyddad last
Presenning för lastsäkring.

Spårar bra
De sidokrafter som verkar på dragfordonets bakaxel är 
mycket mindre än hos en treaxlad vagn, vilket gör att 
dragfordonet vid kurvtagning inte trycks utåt ur kurvan.

På begäran
Roadrunner kan levereras som bakåttipande eller två-
vägstippande vagn.

Bredaxlad
Lågtrycksdäck upp till 26,5" kan monteras på bakhjulen.

Fördelar i korthet

Krampes släpvagn Roadrunner är treaxlad och med den 
främre axeln placerad på dolly och kombinerar det väl-
kända och uppskattade Big Body-flaket med ett styr-
bart chassi, vilket ger mycket god manövrerbarhet.  
Roadrunner blir då ett alternativ med stor lastvolym till min-
dre vagnar med styrbar framaxel. De utrustningsalternativ 
som nämns i denna broschyr gäller både serien Big Body 
och DA Roadrunner.



Chassit är:
•  det minst synliga på tippvagnen
•  byggt på Krampes samlade kunnande
•  den dyraste delen
•  grunden för de goda köregenskaperna
•  vad som skiljer Krampe från andra tippvagnar
•  det man ofta ångrar efter ett felköp

Teknikerna på Krampe har under de senaste åren gjort 
en hel del utvecklingsarbete. Våra chassin är ofta inga 
standardprodukter, utan är individuellt anpassade för 
användningsfallet. Vi har ett mycket stort sortiment av dra-
ganordningar, chassin och däck. Låt oss ge dig goda råd! 
Tippvagnarna kan vara godkända för varierande hastighe-
ter.

Bladfjädrar monteras som standard på alla fleraxlade 
vagnar. 

Detta ger följande fördelar:
•  låg egenvikt
•  begränsat underhåll genom gummibussningar
•  ingen rost mellan fjäderbladen
•  god stabilitet och låg vagnhöjd, eftersom fjädringsvä-

gen bara är ungefär 40 mm
•  hög markfrigång, eftersom fjäderenheterna är montera-

de på fyrkantsaxeln 
•  hög kvalitet från den tyska fordonsindustrin

 Chassit betyder mycket

Med den elektriskt styrda tvångsstyrningen kan föraren genom olika 
program justera släpvagnens styrreaktioner.

Draganordningens slanka utformning ger en mycket bra svängvinkel. 
Tvångsstyrningen ser till att vagnen spårar bra, även vid höga hastig-
heter, lerig mark och vid backning, vilket även skyddar däcken och 
chassit.

Den finns knappast någon tillverkare som har så lång erfarenhet av 
hydrauliska chassin som Krampe.

20 t bladfjädrar för Big Body 500/540. Observera den väl tilltagna 
markfrigången.

24–32 t bladfjädrar med längsgående stag och ett axelavstånd på 
1,36–1,55 m.

32 t bladfjädrar med längsgående stag och ett axelavstånd på 1,81 m.
Styraxeln med högt monterad cylinder ger god markfrigång och håller 
membrancylindern borta från riskområdet.

Chassi och underrede

Ett separat hydraulaggregat för kraftuttaget, hydraulmotor och ma-
növerpanel finns att få som tillval.

25 40 60 80

Draganordningen höjd (gummifjädring och hydraulisk eller pneumatisk 
fjädring), kan justeras nästan steglöst.

Luftfjädrade chassin med krökta styrstag och stora luftfjädringsbälgar 
gör att körningen blir mycket stabil. Vid tippningen kan luftbälgarna 
avluftas. 

Filmen "Beer Buddy" visar 
på ett humoristiskt sätt luft-

fjädringens goda inverkan på kö-
regenskaperna.
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Teleskopcylindrarna har en kardanupphängning och en avstängnings-
ventil. Krysstag och tvärbalkar ger vagnen nödvändig styvhet.

Påkörningsskydd i sidorna är obligatoriskt i många länder och ökar 
säkerheten i vägtrafiken.

Underkörningsskyddet kan justeras i höjdled utan verktyg.

Reflexbandet är i vissa fall obligatorisk och kan fås även till tömnings-
luckan. Stänkskärmens bredd kan enkelt anpassas till däcken med en 
smart patenterad skruvanordning.

Chassidetaljer för proffsen

Det stora avståndet mellan fjädercentrumen bidrar till bättre stabilitet 
i terrängen och i fordon med en hög tyngdpunkt.

Vagnen har hydrauliskt bakaxelstöd, vilket innebär att två hydraulcy-
lindrar auto matiskt skjuts ut vid tippning och stöder mot bakaxeln. 
Fördel: Inget negativt kultryck under tippning, så att traktorns bakaxel 
inte lyfts.

Chassi

Välplacerad

En gummiläpp gör förhöjningarna spannmålstäta.

Ensilageförhöjningarna är tillverkade av profilplåt och delade på mit-
ten från och med 6,5 m längd. De finns i höjderna 50, 60 och 80 cm.

Ett V-format uttag underlättar lastningen.

Kombinationen av förhöjningar (80 cm) på sidorna och framtill ger 
ökad lastvolym, variabel lastningshöjd och bra sikt.

Flakkanten kan höjas med 200 mm för att få ökad lastvolym utan för-
höjningar.

Alternativ: De hydrauliskt fällbara ensilageförhöjningarnas låsningar 
kan nu betydligt enklare manövreras nedifrån med en robust spak, 
stående vid vagnen.

Med ensilageförhöjningar i olika höjder är det lätt att öka lastvolymen. Med en luckmekanism och fönster kan man ändå 
få en rimlig lastningshöjd och bra sikt. 

Förhöjningar
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Den löstagbara kraftiga aluminiumstegen är standardutrustning. Även siktfönstret i den främre väggen (72 x 47 cm) med förzinkad täckplåt är 
standard. Fönstret i ensilageförhöjningen har tegelstensmönster och har storleken 122 x 45 cm på alla versioner.

Flak som håller länge

Flak

Bottenplattan har kraftiga ribbor 
i bottnen. Flakets bärande bal-
kar är gjorda av fyrkantsrör (inga 
skrymslen!). Bommarna under 
flaket är runtomsvetsade för att 
förhindra korrosion, öppna hålig-
heter tillåts inte.

De genomgående sidoväggarna är bockade ur en plåt, och även bottenplattan består av en enda plåt. In-
vändigt är flaket spegelblankt och den koniska formen underlättar urlastningen så att material inte fastnar 
i väggarna.

De kraftiga tipplagren har genomgående 40 mm bultar och är spelfritt 
lagrade i en mässingsbussning; inga reklamationer på lagren har före-
kommit under mer än 30 år.

Genom en kombination av en 7,5 m långt flak och ett 7 m chassi (”Big 
Body 740”) fås ett överhäng baktill som underlättar utlastning i till 
exempel en bunker.

Genom siktfönstret kan föraren lätt övervaka lastningen.

Sidolämmarna tätas över hela sin längd med en tätningsläpp. Vi har för 
länge sedan övergivit den gamla typen av stängningshake. Tätnings-
läppen och utloppsplåten är monterade på en rostfri axel.

Big Body-flaket finns även i 1 m-utförande för låg lasthöjd.
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Lastsäkring/presenningar

Kraven på lastsäkringen ökar under de kommande åren då 
man i många länder börjar kräva att till exempel ensilage 
inte får hamna på vägarna vid transport. Övertäckning ska 
göras före varje körning.

Presenningen kan användas även med ensilageförhöjningar.

Presenningen kan även monteras direkt på basflaket.

För proffsen: hydraulisk sufflett. Quick-Cover-sufflett med nät.

Rullpresenningen är en beprövad lösning för korta förhöjningar.

Presenningen är en enkel och kostnadseffektiv lösning.

Väl skyddad last

Tyvärr är det inte alltid lätt att göra övertäckningen, särskilt 
om mycket långa förhöjningar används. Våra tekniker har 
tagit fram lösningar för varje behov och budget.

Tömningslucka, tillbehör och omlastningsteknik

Transportör med sidoutkast och effekt 20–180 ton/h.

Vy bakifrån med automatisk släpvagnskoppling, luft- och oljeanslut-
ning baktill, skyddsgaller för bakljusen och positionsljusen.

Tre utloppsspjäll ger en jämn fördelning i gödselspridare och potatis-
sättare.

Stor tömningslucka är ett självklart val

Bättre tätning av tömningsluckan 
med stängningshakar och spärr-
blockventil.

En utloppsplåt kan underlätta 
lossning av till exempel potatis.

En hydraulisk tömningslucka är numera standard för alla 
tippvagnar. En typisk innovation från Krampe är att töm-
ningsluckan automatiskt låses fast med stängningshakar i 
golvnivån. Denna konstruktion har nu införts av nästan alla 
konkurrenter på marknaden. Mycket enkelt, men effektivt. 

De dubbelverkande cylindrarna är inskjutna när tömnings-
luckan är stängd, så att kolvstängerna skyddas. Cylindrarna 
har en automatisk spärrventil, den välbekanta kvävebehål-
laren har utgått. Resultatet blir att tömningsluckan är ännu 
tätare stängd, vilket är viktigt särskilt om dragfordonets hy-
draulik läcker lite.
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Skydd och utseende

Lackering 

Lacken är en viktig del av korrosionsskyddet, men är bara 
en del av hela processen. Lacken ger dessutom vagnen ett 
snyggt utseende.  En bra lackering kan bara skapas på ett 
fullgott underlag. Vi använder många stålkomponenter som 
levereras i blästrat utförande. Aluminiumkomponenterna är 
för det mesta slipade.

Innan lackeringen rengörs alla ytor noga med ångtvätt, 
varefter de fosfateras och passiveras. Det ger stålytan en 
mycket god grund för en bra lackering.

Krampes vagnar lackeras manuellt av erfarna yrkesmän. 
Lackeringen kan inte göras maskinellt beroende på att vag-
narna är komplicerade och kan ha varierande specialutrust-
ningar. Vid små partistorlekar och specialfärger är den ma-
nuella lackeringen mest flexibel och kostnadseffektiv.

Vi använder en speciell, elektrostatisk beläggningsmetod. 
Två komponentsfärgen värms i slangen till sprutpistolen till 
60 °C, så att minsta möjliga mängd lösningsmedel behövs. 
Tvåkomponentsfärgen bereds i en doserings- och bland-
ningsanordning och pumpas med 120 bar till sprutpistolen.

När färgen sprutas ut laddas den med 80 000 V spänning 
och dras till objektet som en magnet. Systemet styrs elek-
troniskt vilket ger en jämn kvalitet och skikttjocklek. Meto-
den innebär att användningen av lösningsmedel minime-
ras och spillet minskar vilket bevisligen sparar resurser och 
skyddar miljön.

Sedan 2008 använder vi detta lackeringssystem som ock-
så ger mycket god vidhäftning och ett utmärkt skydd mot 
rost. Genom omfattande tester och nära samarbete med 
vår färgleverantör testar och optimerar vi kontinuerligt kva-
liteten på färgen.

Krampes erfarenheter under de senare åren är myck-
et positiva. Förutom det utmärkta korrosionsskyddet ger 
lackerings systemet även en mycket god ljusbeständighet. 
Färgtonen och glansen behålls även efter en längre tid i 
starkt solljus.

Dessutom är lackskiktet mycket elastiskt och inte känsligt 
för stenskott. 

Förutom den höga kvaliteten på ytorna är skyddet av mil-
jön i samband med lackeringen mycket viktigt för oss. Vårt 
färgsystem har en hög andel torrsubstans och mycket låga 
utsläpp av lösningsmedel. Vi låter torkningsprocessen ta 
god tid för att lacken ska bli ordentligt förankrad. Vi håller 
utsläppen av CO2 låga och underskrider sedan många år 
tillbaka de föreskrivna VOC-värden.

Vår moderna lackerings- och torkanläggning i kombination 
med kompetenta och erfarna medarbetare ger en genom-
gående hög kvalitet på ytbehandlingen. Detta kräver också 
ett nära samarbete med leverantörerna av utrustning, ma-
terial och anläggningsteknik. På så sätt kan vi både nu och 
i framtiden leverera tippvagnar med utmärkt ytfinish under 
mottot "Kvalitet på hjul".

Krampe med svenskbyggd förhöjning 
avsedd för grönfodertransport

Sidorna är byggda med perforerad plåt för ge alla transpor-
törer och hackförare god sikt var de än befinner sig.
Luft passerar genom perforeringen vilken minskar turbulen-
sen i vagnen när denna fylls. 

Användarvänlig. När vagnen ska användas utan förhöjning 
lyfts denna enkelt av med till exempel frontlastarens enkla 
långgafflar.
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Årtionden av erfarenhet visar, att det finns vissa mycket populära fordonskonfigurationer som uppfyller behoven hos 
många kunder. Därför tillverkar Krampe även en standardserie av fordon med hög kvalitet och fast definierad utrustning. 

Redan med jubileumsserien och den efterföljande premiumserien fastlade Krampe standarder för tippvagnar, som även 
andra tillverkare började följa. En standardiserad produktion ger en positiv inverkan på leveranstider och priser, och fort-
sätter nu med standardserien Carrier. Fråga din återförsäljare!

Tekniska data Tvåaxlad vagnar

Typbeteckning Big Body 460 Big Body 500 Big Body 540 1 Big Body 550 Big Body 600 Big Body 640 Big Body 650 Big Body 700 Big Body 750 Big Body 790

Tillåten totalvikt 16 t / 40 km/h 19 t / 40 km/h 19 t / 40 km/h 20 t / 40 km/h 21 t / 40 km/h 22 t / 40 km/h 22 t / 40 km/h 24 t / 40 km/h3 24 t / 40 km/h3 24 t / 40 km/h3

Nyttolast enligt tyska trafikregler ca. 12,1 t ca. 14,9 t ca. 14,8 t ca. 14,8 t ca. 15,2 t ca. 16,5 t ca. 15,5 t ca. 17,2 t ca. 17,0 t ca. 16,9 t

Teknisk nyttolast off-road ca. 14 t ca. 14,9 t ca. 14,8 t ca. 20 t ca. 20 t ca. 20,5 t ca. 21 t ca. 22 t ca. 22 t ca. 22 t

Egenvikt ca. 3,9 t ca. 4,1 t ca. 4,2 t ca. 5,2 t ca. 5,8 t ca. 5,5 t ca. 6,5 t ca. 6,8 till 7,6 t ca. 7,0 till 7,8 t ca. 7,1 till 7,9 t

Tillåten dragkrokslast (max.) 2 t 2 t 2 t 2 t 3 t 4 t 4 t 4 t 4 t 4 t

Fjädrande dragstång – – På begäran – Serie Serie Serie Serie Serie Serie

Draganordningens höjd 95 / 101 / 106 cm 95 / 101 / 106 cm 95 / 101 / 106 cm (ZV18)
55 till 85 (ZV21) 95 / 101 / 106 cm 55 till 90 cm 55 till 90 cm 55 till 90 cm 55 till 90 cm 55 till 90 cm 55 till 90 cm

Effektbehov från 55 kW (75 hk) 59 kW (80 hk) 59 kW (80 hk) 74 kW (100 hk) 92 kW (125 hk) 102 kW (140 hk) 102 kW (140 hk) 125 kW (170 hk) 132 kW (180 hk) f. 132 kW (180 hk)

Oljebehov/tippvinkel 16 l / 51° 20 l / 51° 20 l / 51° 26 l / 51° 34 l / 51° 27 l / 51° 34 l / 51° 41 l / 49° 44 l / 49° 44 l / 49°

Teleskopcylinder 4-stegs 4-stegs 4-stegs 5-stegs 5-stegs 4-stegs 5-stegs 5-stegs 5-stegs 5-stegs

Slaglängd 2 305 mm 2 305 mm 2 305 mm 1 805 mm 2 230 mm 2 250 mm 2 230 mm 2 780 mm 3 025 mm 3 025 mm

Lyftkraft med spannmål ca. 14 t ca. 16 t ca. 15 t ca. 20 t ca. 22 t ca. 20,5 t ca. 21 t ca. 23 t ca. 23 t ca. 22 t

Lyftkraft steg 1 vid 200 bar 25 t 25 t 25 t 45 t 45 t 34 t 45 t 45 t 45 t 45 t

Bromsanordning Tryckl./2-led./ALB Tryckl./2-led./ALB Tryckl./2-led./ALB Tryckl./2-led./ALB Tryckl./2-led./ALB Tryckl./2-led./ALB Tryckl./2-led./ALB Tryckl./2-led./ALB Tryckl./2-led./ALB Tryckl./2-led./ALB

Bromsaxlar 10 hål 10 hål 10 hål 10 hål 10 hål 10 hål 10 hål 10 hål 10 hål 10 hål

Lastkapacitet vid 40 km/h 11,5 t 11,5 t 11,5 t 12 t 12 t 11,5 t 12 t / 13 t 13 t 13 t 14 t

Axeltvärsnitt 130 mm 130 mm 130 mm 120 mm 120 mm 130 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm

Spårvidd vid nerpressningsdjup 0 1,95 m 1,95 m 1,95 m 1,95 m 1,95 m 1,95 m 1,95 m 2,15 m 2,15 m 2,15 m

Max tillåten däckdiameter 1,25 m 1,25 m 1,25 m 1,27 m 1,27 m 1,27 m 1,38 m 1,38 m 1,38 m 1,55 m

Bladfjädrar 16 t = Serie 20 t = Serie 20 t = Serie 24 t = Serie 24 t = Serie 24 t = Serie 32 t = Serie Luft Luft Luft

Hydr. bakaxelstöd – – – – – – Serie Sänkning Sänkning Sänkning

Mått i m

Innermått body (koniskt) 4,65x2,32/2,22x1,52 5,05x2,32/2,22x1,52 5,55x2,32/2,22x1,52 5,55x2,32/2,22x1,52 6,0x2,32/2,22x1,52 6,5x2,32/2,22x1,52 6,5x2,32/2,22x1,52 7,0x2,32/2,22x1,52 7,5x2,32/2,22x1,52 8x2,32/2,22x1,52

Lastvolym u. förhöjning (i m3) ca. 16,1 ca. 17,5 ca. 19,2 ca. 19,2 ca. 20,7 ca. 22,5 ca. 22,5 ca. 24,2 26,0 27,6

Lastvolym m förhöjning 60 cm 22,3 24,2 26,5 26,5 28,6 31,1 31,1 33,5 35,8 38,2

Lastvolym m förhöjning 80 cm – – – – – – 33,9 36,6 39,1 41,7

Höjd vid tippvinkel 35°/ 51° (w) 5,18 / 5,80 5,50 / 6,20 5,65 / 6,40 5,73 / 6,50 6,00 / 6,85 6,15 / 7,05 6,41 / 7,36 6,66 / 7,71 / 49° 7,06 / 7,96 / 49° 7,15 / 8,25 / 49°

Flakhöjd, olastad (p) 1,34 1,34 1,34 1,46 1,46 1,46 1,57 1,53 1,53 1,53

med däcken 550 / 60 R 22,5 550 / 60 R 22,5 550 / 60 R 22,5 560 / 60 R 22,5 560 / 60 R 22,5 560 / 60 R 22,5 600 / 55 R 26,5 600 / 55 R 26,5 600 / 55 R 26,5 600 / 55 R 26,5

Tippningshöjd tippvinkel 35°/51° (c) 1,15 / 1,12 1,15 / 1,12 1,00 / 0,92 1,18 / 1,10 1,18 / 1,10 1,04 / 0,95 1,30 / 1,20 1,20 / 1,01 1,20 / 1,01 1,01 / 0,95

Totallängd (g) 2 6,27 (6,57) 6,72 (6,97) 7,20 (7,49) 7,29 (7,50) 7,90 8,39 8,41 8,95 9,38 9,89

Totalhöjd utan förhöjning (f) 2,86 2,86 2,86 2,96 2,96 2,96 3,11 3,07 3,07 3,07

Mått från dragöglans mitt 
till bakre dragkroksmitt (m) 2 6,00 (6,3) 6,41 (6,66) 6,55 (6,84) 6,69 (6,90) 7,40 7,64 7,87 8,38 8,80 9,10

Markfrigång (b) 0,91 0,91 0,91 0,93 0,93 0,93 1,02 0,98 0,98 0,98

1 Över- eller underupphängning kan fås.
2 Värdet inom parentes avser utförande med fjädrande draganordning
3 24 ton totalvikt tillåten i Tyskland endast med axelavstånd 1,81 m, för enkelaxel får belast-
ningen vara högst 10 ton.

En teknisk ritning med de angivna måtten finns på sidan 29.

Tekniska data serie Big Body Carrier

Stark, praktisk, bra

26 27



Tekniska data serie Big Body
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Tekniska data Enaxlig tippvagn Tvåaxlad vagnar Treaxlad tippvagn

Typbeteckning Big Body 460 E Big Body 500 E Big Body 550 E Big Body 460 Big Body 500 Big Body 540 Big Body 550 Big Body 600 Big Body 650 Big Body 700 Big Body 750 Big Body 790 Big Body 800 Big Body 900 

Tillåten totalvikt 12,5 t / 25 km/h 12,5 t / 25 km/h 14 t / 25 km/h 16 t / 40 km/h 19 t / 40 km/h 19 t / 40 km/h 20 t (21 t) / 40 km/h 21 t / 40 km/h 22 t / 40 km/h 24 t / 40 km/h2 24 t / 40 km/h2 24 t / 40 km/h2 31 t (34 t) / 40 km/h3 31 t (34 t) / 40 km/h3

Nyttolast enligt tyska trafikregler 1 ca. 9,1 t 4 ca. 8,9 t ca. 10,2 t ca. 12,1 t ca. 14,9 t ca. 14,8 t ca. 15,8 t ca. 15,2 t ca. 15,5 t ca. 17,2 t ca. 17,0 t ca. 16,9 t ca. 22,9 t (25,9 t) ca. 22,7 t (25,7 t)

Teknisk nyttolast off-road ca. 11 t ca. 11 t ca. 13 t ca. 14 t ca. 14,9 t ca. 14,8 t ca. 21 t (22 t) ca. 20 t ca. 21 t ca. 22 t ca. 22 t ca. 22 t ca. 28 t ca. 28 t

Egenvikt 1 3,3 t 3,6 t 3,8 t till 4,2 t 3,9 t ca. 4,1 t ca. 4,2 t ca. 5,2 t ca. 5,8 t ca. 6,5 t ca. 6,8 till 7,6 t ca. 7,0 till 7,8 t ca. 7,1 till 7,9 t ca. 8,1 till 9,7 t ca. 8,3 till 10,2 t

Tillåten dragkrokslast (max.) 2 t 2,5 t 4 t 2 t 2 t 2 t 2 t (3 t) 3 t 4 t 4 t 4 t 4 t 4 t 4 t

Fjädrande dragstång På begäran På begäran serieversion På begäran På begäran På begäran På begäran Serie Serie Serie Serie Serie Serie Serie

Draganordningens höjd 88 / 94 / 100 cm 88 / 94 / 100 cm 55 till 100 cm 55 till 85 cm 55 till 85 cm 55 till 85 cm 55 till 90 cm 55 till 90 cm 55 till 90 cm 55 till 90 cm 55 till 90 cm 55 till 90 cm 55 till 63 cm 55 till 63 cm

Effektbehov från 55 kW (75 hk) 66 kW (90 hk) 92 kW (125 hk) 55 kW (75 hk) 59 kW (80 hk) 59 kW (80 hk) 74 kW (100 hk) 92 kW (125 hk) 102 kW (140 hk) 125 kW (170 hk) 132 kW (180 hk) f. 132 kW (180 hk) 140 kW (190 hk) 140 kW (190 hk)

Oljebehov/tippvinkel 16 l / 51° 20 l / 51° 26 l / 51° 16 l / 51° 20 l / 51° 20 l / 51° 26 l / 51° 34 l / 51° 34 l / 51° 41 l / 49° 44 l / 49° 44 l / 49° 60 l / 51° 60 l / 48°

Teleskopcylinder 4-stegs 4-stegs 5-stegs 4-stegs 4-stegs 4-stegs 5-stegs 5-stegs 5-stegs 5-stegs 5-stegs 5-stegs 5-stegs 5-stegs

Slaglängd 1 860 mm 2 305 mm 1 805 mm 2 305 mm 2 305 mm 2 305 mm 1 805 mm 2 230 mm 2 230 mm 2 780 mm 3 025 mm 3 025 mm 3 225 mm 3 225 mm

Lyftkraft med spannmål ca. 14 t ca. 16 t ca. 20 t ca. 14 t ca. 16 t ca. 15 t ca. 20 t ca. 22 t ca. 21 t ca. 23 t ca. 23 t ca. 22 t ca. 29 t ca. 28 t

Lyftkraft steg 1 vid 200 bar 25 t 25 t 45 t 25 t 25 t 25 t 45 t 45 t 45 t 45 t 45 t 45 t 55 t 55 t

Bromsanordning Tryckluft/2-ledare Tryckluft/2-ledare Tryckluft/2-ledare Tryckl./2-led./ALB Tryckl./2-led./ALB Tryckl./2-led./ALB Tryckl./2-led./ALB Tryckl./2-led./ALB Tryckl./2-led./ALB Tryckl./2-led./ALB Tryckl./2-led./ALB Tryckl./2-led./ALB Tryckl./2-led./ALB Tryckl./2-led./ALB

Bromsaxlar 10 hål 10 hål 10 hål 10 hål 10 hål 10 hål 10 hål 10 hål 10 hål 10 hål 10 hål 10 hål 10 hål 10 hål

Lastkapacitet vid 40 km/h 14 t 14 t 14 t eller 15 t 11,5 t 11,5 t 11,5 t 12 t / 13 t 12 t / 13 t 13 t 13 t 13 t 13 t 13 t 13 t

Axeltvärsnitt 150 mm 150 mm 150 mm 130 mm 130 mm 130 mm 120 / 150 mm 120 / 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm

Spårvidd vid nerpressningsdjup 0 1,95 m 1,95 m 1,95 m 1,95 m 1,95 m 1,95 m 1,95 m 1,95 m 1,95 m (2,15 m) 1,95 m (2,15 m) 1,95 m (2,15 m) 2,15 m 2,15 m 2,15 m

Max. tillåten däckdiameter beroende på 
axelavstånd 1,38 m 1,38 m 1,67 m 1,25 m 1,25 m 1,25 m 1,27 m 1,27 m (1,5 m) 1,50 m 1,50 m 1,50 m 1,50 m 1,38 m (1,50 m) 1,38 m (1,50 m)

Bladfjädrar På begäran På begäran Kan inte levereras 16 t = Serie 20 t = Serie 20 t = Serie 24 t = Serie 24 t = Serie 32 t = Serie 32 t = Serie 32 t = Serie Luft 36 t = Serie 36 t = Serie

Hydr. bakaxelstöd – – – – – – På begäran På begäran Serie Serie Serie Sänkning – –

Mått i m

Innermått body (koniskt) 4,65x2,32/2,22x1,52 5,05x2,32/2,22x1,52 5,55x2,32/2,22x1,52 4,65x2,32/2,22x1,52 5,05x2,32/2,22x1,52 5,55x2,32/2,22x1,52 5,55x2,32/2,22x1,52 6,0x2,32/2,22x1,52 6,5x2,32/2,22x1,52 7,0x2,32/2,22x1,52 7,5x2,32/2,22x1,52 8x2,32/2,22x1,52 8,0x2,32/2,22x1,52 9,0x2,32/2,22x1,52

Lastvolym u. förhöjning (i m3) ca. 16,1 ca. 17,5 ca. 19,2 ca. 16,1 ca. 17,5 ca. 19,2 ca. 19,2 ca. 20,7 ca. 22,5 ca. 24,2 26,0 27,6 ca. 27,6 ca. 30,1

Lastvolym m förhöjning 60 cm 22,3 24,2 26,5 22,3 24,2 26,5 26,5 28,6 31,1 33,5 35,8 38,2 38,2 42,9

Lastvolym m förhöjning 80 cm – – – – – – – – 33,9 36,6 39,1 41,7 41,7 46,9

Höjd vid tippvinkel 35°/ 51° (w) 5,27 / 5,88 5,50 / 6,20 5,84 / 6,64 5,18 / 5,80 5,50 / 6,20 5,65 / 6,40 5,73 / 6,50 6,00 / 6,85 6,41 / 7,36 6,70 / 7,75 / 49° 7,10 / 8,00 / 49° 7,15 / 8,25 / 49° 7,20 / 8,45 / 51° 7,65 / 8,79 / 48°

Höjd sidotippare 35° (ws) – – – – 4,06 – 4,06 4,06 4,20 4,20 4,20 – 4,20 4,20

Flakhöjd, olastad (p) 1,35 1,35 1,58 1,34 1,34 1,34 1,46 1,46 1,57 1,57 1,57 1,53 1,57 1,57

med däcken 550 / 60-22,5 550  / 60-22,5 800 / 45-30,5 550 / 60-22,5 550 / 60-22,5 550 / 60-22,5 560 / 60 R 22,5 560 / 60 R 22,5 600 / 55 R 26,5 600 / 55 R 26,5 600 / 55 R 26,5 600 / 55 R 26,5 600 / 55 R 26,5 600 / 55 R 26,5

Tippningshöjd tippvinkel 35°/51° (c) 1,10 / 1,04 1,10 / 1,04 1,32 / 1,22 1,15 / 1,12 1,15 / 1,12 1,00 / 0,92 1,18 / 1,10 1,18 / 1,10 1,30 / 1,20 1,30 / 1,20 1,30 / 1,20 1,12 / 1,01 1,30 / 1,20 / 51° 1,10 / 0,98 / 48°

Totallängd (g) 5 6,27 6,76 7,39 6,27 (6,57) 6,72 (6,97) 7,20 (7,49) 7,29 (7,50) 7,90 8,41 8,95 9,38 9,89 9,93 10,93

Totalhöjd utan förhöjning (f) 2,86 2,86 3,09 2,86 2,86 2,86 2,96 2,96 3,11 3,11 3,11 3,07 3,11 3,11

Mått från dragöglans mitt 
till bakre dragkroksmitt (m) 5 6,00 6,41 6,87 6,00 (6,30) 6,41 (6,66) 6,55 (6,84) 6,69 (6,90) 7,40 7,87 8,38 8,80 9,10 9,40 10,15

Markfrigång (b) 0,85 0,85 1,05 0,91 0,91 0,91 0,93 0,93 1,02 1,02 1,02 0,98 1,02 1,02

1 Egenvikten och nyttolasten beror på respektive utrustning.
2 24 ton totalvikt tillåten i Tyskland endast med axelavstånd 1,81 m, för enkelaxel får belastningen vara högst 10 ton.
3 34 ton totalvikt tillåten i Tyskland endast med axelavstånd 1,81 m, för enkelaxel får belastningen vara högst 10 ton.
 För exportfordon är högre nyttolaster tillåtna i vissa fall; Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar
4 Vid versioner med backautomatik sjunker den tillåtna totalvikten till 8 ton, och nyttolasten minskar till 5,4 ton.
5 Värdet inom parentes avser utförande med fjädrande draganordning
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Dimension Utförande Höjd i mm Max bredd Lastindex

235 / 75 R 17,5 nytt 796 245 143 J

355 / 60 R 18 nytt 870 355 142 J

435 / 50 R 19,5 nytt 931 438 160 J

385 / 55 R 22,5 nytt 1 001 380 160 J

385 / 65 R 22,5 nya/regum. 1 060 390 160 F

425 / 65 R 22,5 nya/regum. 1 122 425 165 F

445 / 65 R 22,5 nya/regum. 1 150 450 168 K

525 / 65 R 20,5 nytt 1 200 521 173 F

24 R 20,5 nytt 1 378 604 176 F

500 / 60 R 22,5 nytt 1 180 513 155 D

560 / 45 R 22,5 nytt 1 080 545 152 D

560 / 60 R 22,5 nytt 1 251 570 161 D

580 / 65 R 22,5 nytt 1 300 586 166 D

600 / 50 R 22,5 nytt 1 181 616 159 D

600 / 55 R 22,5 nytt 1 245 600 162 E

650 / 50 R 22,5 nytt 1 235 650 163 E

600 / 55 R 26,5 nytt 1 348 626 165 D

620 / 55 R 26,5 nytt 1 340 620 166 D

650 / 55 R 26,5 nytt 1 360 645 167 E

710 / 50 R 26,5 nytt 1 390 730 170 E

750 / 45 R 26,5 nytt 1 350 750 170 E

800 / 45 R 26,5 nytt 1 395 815 174 D

600 / 60 R 30,5 nytt 1 496 639 169 D

710 / 50 R 30,5 nytt 1 495 727 167 D

550 / 45-22,5 nytt 1 070 550 159 A8 / 156 B

550 / 60-22,5 nytt 1 230 550 163 B / 159 E

600 / 55-22,5 nytt 1 270 600 166 B / 161 E

600 / 55-26,5 nytt 1 350 610 165 E

700 / 50-26,5 nytt 1 333 700 170 B / 166 C

850 / 50-30,5 nytt 1 670 850 186 A8 / 182 B

Däcktillverkarnas specifikationer kan variera.

Tabellen visar däckdimensioner från 
några välkända däcktillverkare.

BKT 
FL 693

Michelin
Cargo X-BiB  

High Flotation

Vredestein  
Flotation Pro

BKT  
FL 630

Nokia  
CT BAS

Nokia 
Country King

Michelin  
Profil XS

Alliance 
Profil 328

Alliance 
Profil 380

Alliance 
Profil 390

Vredestein  
Flotation Trac

Michelin
Cargo X-BiB

Vägprofil lastbil
Lastbil

Profil MP27

Däck

Tekniska data Släpvagn med styrbar framaxel

Typbeteckning DA 24 Roadrunner DA 34 Roadrunner

Tillåten totalvikt 24 t / 40 km/h 34(32) t / 40(60) km/h

Nyttolast enligt tyska trafikregler* ca. 16 t 24(22) t

Teknisk nyttolast off-road ca. 22 t ca. 28 t

Egenvikt* 7,8 t till 9 t 9,8 t till 11 t

Tillåten dragkrokslast (max.) 4 t 4 t

Fjädrande dragstång – –

Draganordningens höjd Upphängn. under Upphängn. under

Effektbehov från f. 118 kW (160 hk) f. 125 kW (170 hk)

Oljebehov/tippvinkel 44 l / 49° 60 l / 48°

Teleskopcylinder  5-stegs 5-stegs

Slaglängd 3029 3 225 mm

Lyftkraft med spannmål ca. 23 t ca. 28 t

Lyftkraft steg 1 vid 200 bar 45 t 55 t

Bromsanordning Tryckluft/ 
Tvåledningssystem

Tryckluft/ 
Tvåledningssystem

Bromsaxlar 10 hål 10 hål

Lastkapacitet vid 40 km/h 14 t 14 t

Axeltvärsnitt  150 mm 150 mm

Spårvidd vid nerpressningsdjup 0 2,15 2,15

Max tillåten däckdiameter 1260 fram/ 1380 bak 1260 fram/ 1380 bak

Bladfjädrar luftfjädring luftfjädring

Hydr. bakaxelstöd Sänkning Sänkning

Mått i m

Innermått body (koniskt) 7,50x2,32/2,22x1,52 9x2,32/2,22x1,52

Lastvolym u. förhöjning (i m3) 26,0 31,1

Lastvolym m förhöjning 60 cm 35,8 42,9

Lastvolym m förhöjning 80 cm  39,1 46,9

Höjd vid tippvinkel 35°/ 48° (w) – 7,68/8,82

Höjd sidotippare 35° (ws) – 4,17

Flakhöjd, olastad (p) 1,55 1,60

med däcken 445/65 R 22,5 445/65 R 22,5

Tippningshöjd tippvinkel 35°/48° (c) 1,08/0,96 1,13/1,01

Totallängd (g) 9,2 10,8

Totalhöjd utan förhöjning (f) 3,09 3,14

Mått från dragöglans mitt 
till bakre dragkroksmitt (m) 9 10,5

Markfrigång (b) 1,01 1,01

DA Roadrunner

Mer teknisk information finns på sidorna 14–15.
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Varumärket Krampe står inte enbart för två- och treaxlade vagnar. Krampes varumärke borgar också för idéer och innova-
tioner. Mer än trettio års erfarenheter är inbyggda i varje tippvagn från Krampe. Redan de första modellerna var så robusta 
att många av dem fortfarande är i drift. Om du vill ha mer information, kontakta Farm Mac eller någon av våra återförsäl-
jare. Vi hjälper gärna till med rådgivning!
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Big Body
 Tippvagn

Krampe Fahrzeugbau, Landtechnik  
und Metallbau GmbH

Zusestraße 4, D-48653 Coesfeld
Tel.: +49 (0) 25 41/80 178-0
Fax: +49 (0) 25 41/80 178-14
E-post: info@krampe.de
Internet: www.krampe.de ... alltid en noslängd före

Återförsäljare:
Farm Mac AB
Alfahills Gård,
Tågarpsvägen 369
261 76 Asmundtorp  

Anders Wennerholm   070-640 34 38, anders@farmmac.com
Krister Wiengren      073-333 51 30, krister@farmmac.com
Per Christerson      070-321 62 62, per@farmmac.com

farm mac
www.farmmac.se

www.krampevagnar.se
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