
Varumärket Krampe står inte enbart för tippvagnar eller halvrunda dumpers. Krampes varumärke borgar också för idéer 
och innovationer. 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 
återförsäljare. Vi hjälper gärna till med rådgivning!

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
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Bandit påhängsvagn
Rullbandvagn som påhängsvagn

... alltid en noslängd före SB 15-SE

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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Leveransmodeller

Olika modeller

Transportlogistik: Här finns ingen patentlösning 
Varje metod har sina fördelar och nackdelar. Mycket går 
att planera och beräkna exakt, men något inflytande över 
vädret och åkerns körbarhet har vi ju inte. 

Allt oftare har allmänheten svårt att acceptera att enorma 
lantbruksmaskiner ur den senaste generationen körs på 
vägarna. Det har lett till ökade kontroller av lastens säkerhet 
och vikterna. Denna trend kommer säkert att öka ännu mer. 

En påhängsvagn till lastbil är välbekant, accepterad och 
inte så iögonenfallande. Dessutom är ett lastbilssystem 
lämpligare för längre avstånd och om vagnen lastas enligt 
bestämmelserna kan den köras relativt fort. Användning av 
påhängsvagnar på medellånga och långa sträckor kan moti-
veras med mindre bränsleförbrukning, större nyttolast, min-
dre däckslitage och en avsevärt högre transporthastighet.

Rullbandssystemet Bandit kan ofta räknas hem när snabba, 
tillförlitliga och ekonomiska transporter behövs. Dessutom 
kan lastbilsvagnarna kompletteras med fler flexibla lösning-
ar, till exempel påhängsvagnar med kroksystem för contai-
ners, lågbyggda vagnar och gödselvagnar.

Obruten transportkedja vid korta avstånd
Traktorn med släp körs direkt från åkern till utlastningsplat-
sen. 

Bruten transportkedja 
Vid bruten transportkedja tar ett skyttelfordon lasten som 
sedan lastas om till en lastbil. Det går också att använda en 
buffert. Fordonen på fältet lastar av i närheten av åkern i ett 
fältförråd (buffert). Omlastning till lastbil görs med grävma-
skin, teleskoplastare eller omlastningsband. Även ett trans-
portband med rullcontainer kan vara ett alternativ.

Nya alternativ i transportkedjan 
Lasten lastas antingen om till lastbil vid fältkanten eller al-
ternativt direkt på åkern till påhängsvagnen (lantbrukslastbil 
med påhängsvagn). Silo

Silo

SiloBuffert

Den optimala lösningen för varje 
transportavstånd

Flerhjulsdriven lastbil **
+ Bandit påhängsvagn

Fyrhjuling + släpvagn
DB 800 Alu

< 15 km 
Direktleve-
rans
40 km/h

Fordonskombination Nyttolast
 

Dieselförbrukning Medelhastighet Tidsåtgång per
transporterat
ton/ 100 km

landsväglandsväg motorväg landsväg motorväg

Traktor + Boggi-
tippvagn 
Big Body 750

16,5 ton 54 liter – 37 km/h – 10 Min.

Traktor + Dolly + 
påhängsvagn 21,8 ton 58 liter – 35 km/h – 8 Min.

Fyrhjuling + släpvagn
DB 800 Alu 24,6 ton 37 liter 27 liter 46 km/h 60 km/h 5,5 Min.

Flerhjulsdriven lastbil ** 
Bandit påhängsvagn offroad 22,0 ton 40 liter 35 liter 49 km/h 63 km/h 4,5 Min.

Lastbil + 
Bandit påhängsvagn 25,0 ton 38 liter 30 liter 49 km/h 63 km/h 4,5 Min.

Flerhjulsdriven lastbil ** 
+ Bandit påhängsvagn

Traktor + Boggi-
tippvagn Big Body 750 

* Uppskattade värden baserade på olika undersökningar och på Krampes erfarenheter.
**  En lantbrukslastbil är en lastbil med påhängskoppling, breda lågtrycksdäck, flerhjulsdrift, effektiv hydraulik. Beroende på användningsända-

mål kan den ha ytterligare utrustningar för lantbruket.

Beräkningsexempel på 100 km transportsträcka, lastad:*

< 50 km 
Direktleverans/  
omlastning
60 km/h

> 50 km 
Direktleverans/  
omlastning
80 km/h

Flerhjulsdriven lastbil **
+ Bandit påhängsvagn

Lastbil + 
Påhängsvagn SB 30 / 90

Vår modell
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Bandit-principen

Hela BANDvidden av transportmöjligheter

Rullbandssystemet har ett gummigolv som är rörligt i två 
riktningar. Utlastningsskölden har en självbärande alumini-
umram och är infäst i rullbandet och säkrad i golvgruppen 
så att den inte välter. Rullbandet kan lätt tömma vagnen på 
under två minuter! 

Eftersom endast hydraulmotorerna behöver köras och ing-
en tippcylinder behövs, så blir det en låg belastning på hy-
drauliken. Drifttrycket är ungefär 180 bar.

Fördelarna i korthet:
• hög stabilitet även i ojämn terräng
• låg nettovikt  stor nyttolast
• låg lasthöjd
• kort utlastningstid (ungefär 2 min)
• mycket hög kraftreserv
• steglös hastighetsreglering
• kompakt utlastning med mycket hög effekt

• vid utlastningen skjuts fordonet på
• full kontroll genom radiostyrning
• relativt okänsligt för frost
• släta ytor, enkla och snabba att rengöra
• konstruktionen är lämplig för GMP-certifiering
• mindre slitage och lägre underhålls- och reparations-

kostnader jämfört med andra horisontella utlastare.

EnsilageSpann-

mål

Fri�ytande material

Raps

Gödsel
Flis Foder

Bulkgods

Kom-

           p
ost Pellets

Stor-
säckar

Styckegods

Pallvaror Halm-balar

EnsilageSpann-

mål

Fri�ytande material

Raps

Gödsel
Flis Foder

Bulkgods

Kom-

           p
ost Pellets

Stor-
säckar

Styckegods

Pallvaror Halm-balar

Det noga inpassade bandet löper centrerat mellan sidotät-
ningarna. Sidotätningarna tätar mot lasten så att inget ma-
terial hamnar under bandet. Genom den slitstarka avstryka-
ren på utlastningsskölden och vid fordonets bakdel rengörs 
bandet grundligt vid lastning och utlastning. Med den prak-
tiska radiostyrningen kan lastningen styras och övervakas 
även när du står bakom fordonet. En optisk varningsanord-
ning ger föraren signaler om bandets läge så att felmanöv-
rar kan undvikas.

Systemet



SB 20/SB 30

76

Universalvagnen för effektiv 
lastbils transport

Krampes rullbandvagnar görs med stålstomme för traktor-
släp eller med aluminiumpåbyggnad för påhängsvagn. Be-
greppet Bandit påhängsvagn har redan blivit ett etablerat 
begrepp.

Aluminiumpåbyggnaderna kan levereras i två olika längder 
och höjder. Volymen i dessa påbyggnader som framförallt 
används inom lantbruket är 55, 60, 63 och 70 m³. En lång-
transportvariant av det nya utförandet med 86 m³ lastför-
måga är på gång.

Förutom rena transportfordon för vägtrafik finns påhängs-
vagnarna även i en terränggående version. Med lämpliga 
lågtrycksdäck i kombination med en lantbrukslastbil kan 
dessa fordon även användas direkt ute på fälten. Entusias-
tisk feedback från kunderna visar, att lantbrukslastbilar med 
stora däck fungerar mycket bra på åkrarna. De goda grepp- 
och köregenskaperna står i en klass för sig.

Tekniska data Bandit påhängsvagn Tvåaxlad påhängsvagn
SB 20

Treaxlad påhängsvagn
SB 30

Kopplingstryck släpvagn 12 000 kg–14 000 kg (tekn. 15 000 kg) 11 000 kg (tekn. 12 000 kg)

Axellast släpvagn 18 000–20 000 kg (beroende på axelavstånd) 24 000 kg (tekn. 27 000 kg)

Tillåten totalvikt 30 000 kg–34 000 kg (tekn. 35 000 kg) 35 000 kg (tekn. 39 000 kg)

Tomvikt* 6 800–8 300 kg 7 000–8 500 kg

Tillåten nyttolast * ungefär 27 000 kg ungefär 28 000 kg

Maximal bandbelastning vid friflytande material ungefär 30 000 kg ungefär 30 000 kg

Utlastningstid ungefär 2 min ungefär 2 min

Transportvolym 55 m³–70 m³ 55 m³–70 m³

Påhängskopplingens höjd som vägfordon 1 150–1 350 mm 1 150–1 350 mm

Påhängskopplingens höjd som terrängfordon 1 350–1 550 mm 1 350–1 550 mm

Hjulupphängning skivbroms/luftfjädring skivbroms/luftfjädring

Hydraulisk baklucka serie serie

Lyftaxel serie serie

Hjulstyrningssystem tillval tillval

Förutom alla typer av spannmål, ensilage, gödsel, flis eller 
pellets kan även vidhäftande material som jord, kompost 
och under vissa förhållanden avloppsslam och kalk lastas ut 
utan att det blir rester kvar. Systemets fördelar är flexibilitet, 
driftsäkerhet och lönsamhet.

Rullbandssystemet har den stora fördelen att påbyggnaden 
inte behöver lyftas vid utlastningen och därför kan använ-
das även i låga hallar. Även den stora stabiliteten ökar sä-
kerheten och ger ett brett användningsområde. Det finns 
många fler fördelar och kundanpassade lösningar. Ta gärna 
kontakt med oss för rådgivning.

Användarglädje

Passar för flis, miskantus eller pellets: Laster inom energiproduktion 
från biomassa kan transporteras i stora mängder över långa avstånd 
och lastas ut även i låga byggnader.

Rullbandet i kombination med den medföljande utlastningsskölden 
ger en fullständig utlastning på under 2 minuter. 

På åkern eller på motorvägen, terrängversionen kan användas på alla 
underlag utan problem. Lantbrukslastbilar och påhängsvagn kan förses 
med stora lågtrycksdäck.

På MAN Trucknology Tour 2015 lastades Bandit påhängsvagnen med 
de mest varierande materialen och kunde visa upp sin prestanda för 
ett stort antal företag.

För att få en skonsam utlastning används Bandit påhängsvagn vid vissa 
sockerfabriker för att transportera betor från åkern till produktionen.

Dessutom transporteras den kalk som uppkommer vid behandlingen 
av betorna bort med samma fordon. 

* Tomvikt och nyttolast är utrustningsberoende. Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar.
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