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Dolly med standardutrustning
 • viktsoptimerad konstruktion
 • smal draganordning
 • typgodkänd
 • 40 km/h-Version (60 km/h utan extra kostnad)
 • 80 mm kulkoppling med max 4 ton kultryck (upp till 40 km/h)
 • luftfjädrad hjulupphängning
 • axlar med fyrkant 110 mm, broms 406 x 140 mm, spårvidd 1,95 m
 • hydrauliskt fällbart stödben
 • tung JOST sadelkoppling 20 ton, omställbar i 4 lägen.

Kan levereras som tillval
 • oljematning, hydrauliska vridbara ledningar
 • egen oljematning med enkelpump
 • egen oljematning med dubbelpump
 • höj-/sänkfunktion för luftfjädring
 • igångkörningshjälp för den första axeln på Dolly 20 L
 • 12 ton BPW-axlar, broms 410 x 180 mm
 • Ingångar för elsystemet: 12 V kontakt 13-polig och 

12 V kontakt 3-polig
 • utgångar för påhängsvagnens strömförbrukare: 

uttag 12 V 13-polig och uttag 24 V 15-polig, uttag 
12 V 3-polig och uttag 24 V 3-polig, ABS-uttag 24 V 
för spänningsmatning till ABS/EBS

 • många däckalternativ.
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Din återförsäljare ger dig gärna råd.

Tekniska data Dolly 10 L Carrier * / enaxlig Dolly 10 L / enaxlig Dolly 20 L / tvåaxlig

Tillåten totalvikt på allmän väg 14 000 kg vid 40 km/h 14 000 kg vid 40 km/h 22 000 kg vid 40 km/h

Nettovikt ungefär 1 400–1 700 kg ungefär 1 400–2 250 kg ungefär 2 550–3 260 kg

Tillåtet sadeltryck påhängsvagn 11 000 kg 11 000 kg 16 000 kg

Möjlig sadelhöjd 1 250–1 350 mm 1 250–1 350 mm 1 250–1 350 mm

... alltid en noslängd före

* Stark. Praktisk. Mycket bra.
"Inget är omöjligt för oss" är en del av Krampes företagsfilosofi. Krampe gör i första hand specialvagnar och inte stora serier. De 
särskilda önskemålen från vår mycket diversifierade kundkrets ger vårt dagliga bröd. Med Carrier-serien har vi fått ett nytt sätt att 
möta marknadens behov. Årtionden av erfarenhet visar, att det finns vissa mycket populära fordonskonfigurationer som uppfyller 
behoven hos många av våra kunder. Modellen Dolly 10 L Carrier erbjuds i en standardserie med fast definierad utrustning. Mo-
dellens standardiserade utförande inverkar positivt på tillgången och priset. Fråga din återförsäljare!

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


