
Varumärket Krampe står inte enbart för boggivagnar och trippelaxlade vagnar. Krampes varumärke borgar också för idéer 
och inno vationer. 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!
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THL
Flakväxlarvagn

THL 15-SE

Sju bra skäl att välja en 
tippvagn från Krampe

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

Krampe har genom flit, skicklighet och uthållighet ...

Fordonsbyggarna på Krampe har målet att leverera "Kvalitet på hjul" och 
innovativa produkter.

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

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

Däcktillverkarnas specifikationer kan variera.

Tabellen visar däckdimensioner från 
några välkända däcktillverkare.

Däck

Kvalitet på hjul

är vårt motto som har gjort oss till vad vi är idag: 
Sedan många år tillbaka är Krampe den obestridda 
marknads ledaren i Tyskland inom området tippvagnar, 
dumpers och traktorsläp för användning inom lantbru-
ket.

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 ihop

Kontakta oss för att få en skräddarsydd släpvagn, an-
passad till dina behov. Vi kan bygga (nästan) allt!

Toppkvalitet

Vi använder bara de bästa komponenterna 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.

Översikten innehåller mer information om däcksmått och profiler från de 
ledande däcktillverkarna. Eftersom alla krav på både terrängkörning och 
landsvägskörning inte kan kombineras i samma däck så har vi tagit med 
alla däckversioner som går att montera. Vi ger gärna utförliga råd vid val av 
optimala däck för den avsedda användningen i kombination med vad som 
är tekniskt möjligt.

BKT 
FL 693

Michelin
Cargo X-BiB  

High Flotation

BKT  
FL 630

Michelin  
Profil XS

Alliance 
Profil 328

Alliance 
Profil 380

Alliance 
Profil 390

Vredestein  
Flotation Pro

Nokia  
CT BAS

Nokia 
Country King

Vredestein  
Flotation Trac

Michelin
Cargo X-BiB

Vägprofil lastbil
Lastbil

Profil MP27

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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Verkligt ekonomisk
Med rullflaksväxlaren kan många olika uppgifter 
med olika växelcontainers utföras. Då behövs bara 
ett transportfordon, vilket ger högt kapacitet-
sutnyttjande till lägre kostnad.

Lätt teknik 
Rullflaksväxlarens stödram är integrerad i chassit och 
fastsvetsat. Det innebär att stödramen blir en bärande del 
av konstruktionen. Det minskar egenvikten och höjden vid 
glidrullarna. 

Fördelar med THL FlakväxlarvagnInnehåll

Fördelar i korthet

Hämtningen blir enkel
Vid tippning samt hämtning och lämning av containern 
sänks luftfjädringen, vilket gör att det inte behövs något 
hydrauliskt bakaxelstöd. Det ger en mycket flack pådrag-
ningsvinkel och lyftkapaciteten vid avlämnad container blir 
väsentligt bättre.

Kort eller lång?
Det finns ett stort sortiment av olika 
långa flakväxlare för transport av korta 
eller mycket långa containrar. 

Lekande lätt
Glidrullar underlättar hämtning och 
lämning av containern.

Välutrustad
Förutom luftfjädringen i serie-
version kan vi även erbjuda 
parabelfjädrar eller hydraulisk 
hjulupphängning. 

Med lyft
Alla flakväxlarvagnar har i serie-
version en skjutarm. 

Perfekt mångkunnighet
Systemet med växelcontainrar ger 
konkreta fördelar. Användningsområ-
dena är nästan outtömliga, till exem-
pel inom lantbruk och skogsbruk eller 
inom bygg-, trädgårds- och kommu-
nalområdet. 

Det nyaste
Krampe använder alltid de nyaste flakväxlarna från 
lastbilsbranschen. De anpassas individuellt till drag-
fordonens egenskaper. Det innebär att de moderna 
flakväxlarna uppfyller de giltiga säkerhetsbestämmel-
serna och aktuella bestämmelser.

Sätt på en krok 
Med krokhöjder på 0,90 m (Citylift) till 
1,57 m har Krampe hela spektrat.

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

Krampe tippvagn

Krampe har flera flakväxlare och många utrustningsvarian-
ter, vilket gör att Krampe kan erbjuda ett av de största sor-
timenten på marknaden.

Våra flakväxlare utvecklas ständigt. Krampes utvecklings-
avdelning har ett kontinuerligt utbyte av erfarenheter 
med återförsäljare och slutkunder. Erfarenheterna och de 
nya tekniska inno vationerna utnyttjas direkt i produktions-
processen. På så sätt skapas fordon som är praktiska och 
pålitliga och uppskattas av våra kunder.

Gemensamt för alla fordonstyper är den låga egenvikt 
en som tillåter enorma nyttolaster. Flera års erfarenhet av 
fordonsbyggande har lett fram till ett moget fordonssorti-
ment.

Utnyttja vår mångåriga erfarenhet av att bygga flakväxlar-
vagnar och vårt kunnande från otaliga specialkonstruktio-
ner. 

Innehåll 3

Fördelar med THL Flakväxlarvagn 4-5

THL 8 L, THL 10 L, THL 16 L 6-7

THL 11 L, THL 16 L, THL 21 L 8-9

THL 22 L, THL 25 L, THL 30 L 10-11

Hjulupphängning och chassi 12-13

Detaljer 14-17

Kranpåbyggnad 18-19

Lackering  20

Val av tippvagn 21

Containrar 22-23

Tekniska data specialbyggen 24-25
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THL 8 L, THL 10 L, THL 16 L

Effektiv och smidig i kommu-
nala tillämpningar

Detta har du säkert redan letat efter: En vagn som kan klara 
alla förekommande uppgifter. Flakväxlarvagnarna är kort-
byggda och därför mycket lättmanövrerade – idealiska för 
körning i trånga utrymmen, parkanläggningar eller gårdsin-
farter. Denna effektiva vagn är mycket flexibel jämfört med 
en trevägstipp med boggi.

Flakväxlingssystemet ger mindre antal tomkörningar. Det-
ta gör detta kompakta lastväxlarfordon till en optimal och 
mycket ekonomisk arbetshäst inom bygg-, trädgårds- och 
kommunalområdet. 

60 80

6 7

Landsvägsduglig
Serierna THL 8 L, THL 10 L och THL 16 L är särskilt 
byggda för att användas med lastbil, fyrhjuling eller 
Fastrac. Alternativt kan naturligtvis även en konventio-
nell traktor användas.

Enkelt och riskfritt
Maskiner och material kan bekvämt lastas av och på. 
Lasten kan enkelt och riskfritt säkras stående på markni-
vå. 

Snabb och mångsidig
Låga byggavfallscontainrar kan växlas med containrar 
för lättgods med stor volym. Växlingen av container kan 
göras på några sekunder, även av de specialcontainrar 
som kan fås i olika varianter.

Kompatibel med standarden
Eftersom anslutningsmåtten är standardiserade kan 
även befintliga eller begagnade containrar användas 
utan några problem. Det gör Krampes flakväxlarvagn till 
ekonomiskt alternativ.

Liten men naggande god
För THL 8 L kan citycontainrar användas. Deras egenvikt 
är 300 till 400 kg mindre än för en standardcontainer, 
vilket ökar nyttolasten. Citycontainern har en krokhöjd 
på 90 cm (Krokmått enligt  DIN 30722 del III). 

Inte bara för proffsen
Flakväxlarvagnen THL 8 L har ett kort axelavstånd på 
endast 99 cm och klassas därför som enaxlad Det gamla 
körkortet av klass III är därför tillräcklig för imponerande 
7,6 ton nyttolast, vid 10,49 ton tillåten totalvikt.

Fördelar i korthet



THL 11 L, THL 16 L, THL 21 L

Flakväxlarvagnarna av typ THL 11 L till THL 21 L är verkli-
ga proffsfordon som huvudsakligen används inom lantbruk, 
skogsbruk och markarbeten. Det finns flera utrustningsva-
rianter, vilket gör att flakväxlarvagnarna kan anpassas till 
respektive traktorn och det önskade användningsområdet. 

Krampes flakväxlare är mycket flexibla. Flakväxlaren kan an-
vändas för varierande arbetsuppgifter, till exempel spann-
målscontainrar, dumpersflak på byggplatser eller torkbox 
för flis transporter. De mångsidiga användningsmöjligheter-
na innebär att flakväxlaren får en hög utnyttjandegrad. Tack 
vare den tillförlitliga och genomtänkta konstruktionen blir 
det roligt att arbeta med flakväxlaren. 

40 60

8 9

Robust och effektiv
Allroundvagnen för traktorsläp

Lågtryckssystem
Våra rullflaksväxlare är anpassade till användning med 
traktor och kan köras med 180 bar. Det spar vikt och 
den besvärliga kraftöverföringsaxeln behövs inte.

3 x dubbla
Traktorn behöver endast tre dubbelverkande styrspakar: 
För de båda huvudcylindrarna, för skjutarmen och för 
den hydrauliska containerlåsningen.

Bekväm och säker 
Den luftfjädrade hjulupphängningen ger mycket stabila 
köregenskaper på landsväg och en låg pådragningsvin-
kel vid hämtning av containrar. 

Enligt dina önskemål
Vi har ett flexibelt sortiment: Med rullflaksväxlare av olika 
längder kan containrar upp till 7 meters längd transporte-
ras. Det finns fler alternativ att välja mellan. 

THL 11 L – kort, kompakt och lättmanövrerad 

Muskelknutten
Flakväxlarvagnen typ THL 11 L är kortbyggd, lättma-
növrerad och har en  låg nettovikt på ungefär 3,8 ton. 
Vagnen kan därför ta en nyttolast på 12 ton. 

Inga stora anspråk
Traktorer i effektklass 75 till 100 hk (55 till 74 kW) är 
helt tillräckliga, eftersom denna släpvagn bara behöver 
mycket lite olja från traktorns hydraulsystem. Även med 
ett relativt litet hydraulsystem får du snabba hämtnings- 
och tipptider.

THL 21 L – vår bästsäljare 

Anpassningsbar
Trenden går mot att använda låg upphängning i stället 
för hög upphängning, som hittills varit vanlig. Då kan 
upp till 4 ton vertikal belastning överföras till traktorn.

Hög nyttolast
Den luftfjädrade hjulupphängningen kan fås med fast, 
självstyrande eller tvångsstyrd axel. I utförande med 
axelavståndet 1,81 m är det tillåtet med 24 tons last vid 
40 km/h. 

Fördelar i korthet



THL 22 L, THL 25 L, THL 30 L

Stora maskiner för  
stora jobb 

40 60

10 11

Mer rörelse på kortare tid! De ökande kraven på transport-
volymer och transportsträckor i kombination med allt kraf-
tigare traktorer motsvaras av Krampes trippelaxlade flak-
växlarvagnar. Med en lyftkapacitet på upp till 30 ton kan 
maximalt 8,5 m långa containrar flyttas och det med en nyt-
tolast på upp till 26 ton på allmänna vägar.

Drömlik körbarhet
Rullflaksväxlaren har i serieversion en luftfjädrad trippel-
axlad hjulupphängning, som ger en oslagbar körkom-
fort och många andra fördelar. Luftfjädringen är på 
frammarsch inom lantbruksområdet. Flera förbättringar 
som Krampe infört har bidragit till detta. 

Utmärkta terrängegenskaper
En luftfjädrad eller hydraulisk hjulupphängning ger en 
stor pendlingsväg och utmärkta terrängegenskaper. 
Detta ger en konstant hjultryck och perfekt markan-
passning samt ett lågt effektbehov. Båda typerna av 
hjulupphängningar kan sänkas ner vid hämtning av 
containern.

Säkert styrd
De trippelaxlade 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. En trippelaxlad 
vagn med spärrade axlar kan bara köras rakt bakåt, den 
går nästan som på räls. Därför föreslår vi att använda 
tvångsstyrning, som aktivt följer med vid backning. Det 
finns en elektroniskt styrd tvångsstyrning som tillval.

Stabil
Alla trippelaxlade vagnar har en spårvidd på 2,15 m. 
Axlar från BPW eller ADR ("Black Bull") används.

En kraftfull komponent
På THL 22 L och 25 L används släpvagnens hydraulik. 
Containrar med vikt upp till 25 ton kan hämtas och läm-
nas. Som standard monteras en tipphjälpcylinder.

Får det vara något mer?
THL 30 L levereras med eget oljesystem och fjärrkon-
troll. Containers med 30 ton nettovikt kan hämtas och 
tippas säkert.

På kroken
Det omfattande produktsortiment lämnar inget mer att 
önska. Även mycket långa containrar upp till 8,5 m kan 
transporteras, och det finns lyft-skjut-versioner och flera 
exportvarianter att få.

Fördelar i korthet



Hjulupphängningen är:
• det minst synliga på tippvagnen
• där det mesta av Krampes samlade kunnande finns
• den dyraste delen
• grunden för de goda köregenskaperna
• vad som skiljer Krampe från andra tippvagnar
• det man oftast ångrar efter ett felköp.

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

Hjulupphängningen har en bärande roll

Den höjdomställbara draganordningen (tillval) kan användas för alla släp-
vagnshöjder (THL 8 L eller THL 10 L).

Draganordningens slanka utformning ger en mycket snäv svängvinkel. 
Tvångsstyrning med normalpunktsanslutning ser till att vagnen spårar bra, 
även vid höga hastigheter, lerig mark och vid backning, vilket även skyd-
dar däcken och chassit.

En hydraulisk stödfot underlättar till- och frånkoppling av släpvagnen och 
gör parkeringen snabbare. 

Hjulupphängning och chassi

25 40 60 80

Föraren kan med olika program justera den elektriskt manövrerade tvångs-
styrningens styrreaktioner.

Versionen med parabelfjädrar och hängande axlar har en mycket låg bygg-
höjd. Ett hydrauliskt bakaxelstöd avlastar traktorn under påkopplingen.

För volymcontainrar med hög tyngdpunkt och körning på ojämna ytor re-
kommenderar vi att använda en hjulupphängning med tvåbladsfjäder för 
att förbättra stabiliteten.

Det finns ett stort urval draganordningar; fasta, justerbara i höjdled, med 
gummi- eller hydraulikfjädring. 

Den finns knappast någon tillverkare som har så lång erfarenhet av hydrau-
liska hjulupphängningar som Krampe.

Luftfjädringen har som standard en omkopplingsventil, med vilken sänk-
ningen av fjädringen vid tippning kan förhindras. Som tillval kan även en 
lyft-sänk-ventil monteras.

Krampe var den första tillverkaren som monterade en 
hjulupphängning med luftfjädring på en flakväxlarvagn för 
lantbruket. Numera har alla rullflaksväxlare från Krampe 
luftfjädring som standard. 

Det ger avgörande fördelar!
• stabila köregenskaper även på dåliga vägar
• låg nettovikt
• lågbyggd, vilket ger släpvagnen en låg tyngdpunkt
• bra terrängegenskaper, alltid lika fördelad vikt på axlar-

na
• bättre stabilitet vid tippning, då axlarna blockeras – som 

standard monteras en omkopplingsventil vilket gör 
att vagnen kan tippas även stående på luftbälgarna 
(om högre tipphöjd behövs, till exempel vid tippning i 
bunkrar)

• när containern hämtas sänks hjulupphängningen (luftfjä-
derbälgarna töms automatiskt med en snabbluftnings-
ventil), vilket gör att det inte behövs något hydrauliskt 
bakaxelstöd, och den fjärde styrspaken kan utelämnas

Luftfjädring – några fakta

• genom den automatiska sänkningen av hjulupphäng-
ningen blir pådragningsvinkeln mindre och friflytande 
material blir kvar i containern utan att rinna över baktill

• genom den lägre pådragningsvinkeln ändras de båda 
huvudcylindrarnas arbetsvinkel vilket avsevärt förbättrar 
lyftkraften på containern

• med en höj-sänk-ventil (tillval) kan släpvagnen ställas 
in på önskad körhöjd, vilket kan vara till nytta vid till 
exempel omlastning av containrar eller passage genom 
låga portar.

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

ens goda inverkan på köregenskaperna. 
Mycket nöje!
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Handhavandefel kan undvikas! Lämning av containern kan bara göras om 
skjutarmen är helt indragen. I annat fall låses lämningsramen automatiskt 
mot tippningsramen. 

Detaljer för proffs

En kortfilm om THL visar snyggt alla tekniska detaljer. Skanna in QR-koden på bilden ovan eller gå till vår YouTube-kanal "Big Body 900" på Internet.  

Detaljer

En hydraulisk containerlåsning tillhör standardutrustningen. Mycket vik-
tigt: Det gör att containrar av olika längd kan fixeras i alla lägen.

QR-
KOD

För alla rullflaksväxlare upp till 25 ton lyftkapacitet räcker traktorns hydrau-
lik till (200 bar). Ett separat hydraulaggregat för kraftuttaget finns att få 
som tillval. En fjärrkontroll ingår i leveransen.

Alla flakväxlarvagnar från Krampe levereras som standard med en skjutarm 
(slag 0,9 till 1,65 m, modellberoende).

Praktisk skjutarm

Krokfästet har rena rundade kontu-
rer. Det går att få en höjdomställbar 
krok.

Lyft-skjut-version, krokhöjd 1,45 el-
ler 1,57 m. 

Tippningens hjälpcylinder (startcylinder) underlättar tippning av contai-
nern när den är nedsänkt. Detta är särskilt användbart om ett kort över-
häng önskas vid tippning.

Med 6/2-vägsventilen kan två hydrauliska funktioner styras med en styrspak. LS-blocket ger snabbare cykeltider. Vid utförande med fjärrkontroll rekom-
menderar vi tillvalet snabbgångsfunktion. 
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Alla flakväxlarvagnar har i serieversion en skjutarm. Detta ger många fördelar:

• den vertikala belastningen på dragöglan kan varieras 
genom att från förarplatsen ändra containerns läge

• containrar med olika längder kan användas utan problem
• gynnsam pådragningsvinkel för containern (ungefär 22 ° 

till 28 °, beroende på containerlängden) 

• steglös inställning av det bakre överhänget vid tippning
• steglös inställning av överhänget till underkörningsskyd-

det (enligt EG-reglerna är 40 cm tillåtet)
• tarering av vikten vid olika belastningar, till exempel 

maskintransport på en lastplattform.



Detaljer

Plaststänkskärmar (fjärdedelsskärmar).

Plaststänkskärmar (halvrunda skärmar).

De stora lastbilsbaklyktorna är monterade bakom kraftiga skyddsgaller. 

Centralsmörjsystemet förser auto-
matiskt alla smörjpunkter med fett, 
även svåråtkomliga ställen.

Med den beprövade fjärrkontrollen kan huvudcylindern, skjutarmen och 
den hydrauliska containerlåsningen enkelt manövreras. Ytterligare funktio-
ner som snabbgång, extra styrspakar eller arbetsbelysning kan underlätta 
arbetet.

Den branta tippvinkeln 47 – 55° (modellberoende) lämnar inget övrigt att 
önska. Det finns nästan ingen annan tillverkare som har ett så omfattande 
sortiment av rullflaksväxlare och specialtillbehör. Dra nytta av vår mång-
åriga erfarenhet!

Det vikbara underkörningsskyddet (slag 50 cm) gör att även för långa con-
tainrar kan transporteras. 

Påkörningsskydd i sidorna är obligatoriskt i många länder och ökar säker-
heten i vägtrafiken.

I den vattentäta förvaringsboxen (plast eller rostfritt stål) kan till exempel 
surrningsremmar förvaras väl skyddade. 

Det finns även däcktryckssystem 
att få. 
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Den överliggande tryckcylindern överför vikt till traktorns framaxel och kan 
även användas vid hämtning av mycket tunga containrar (> 25 ton). 

Aluminiumstänkskärmar för breda däck och styraxlar.



Kranpåbyggnad

Vi bygger också påhängsvagnar!Den smarte tar kranen med sig

Det finns ofta inte plats för lastningskranar på trånga byg-
gen och utlastningsplatser. Med en kran monterad på 
vagnen kan containern bekvämt lastas. Idén kommer från 
skogssektorn där man sedan många år samlar in trädstub-
bar eller trädtoppar med liknande verktyg. 

Så kan man till exempel inom den kommunala sektorn 
använda en kran för att tömma glascontainrar eller lasta 
nödgeneratorer. Flakväxlarvagnen med kran kan användas 

oberoende av plats. Föraren kan själv lasta av och på fordo-
net. Då behövs inget tredje fordon, till exempel grävskopa 
eller truck, för omlastningen på platsen. Detta sparar tid 
och kostnader!
Krampe monterar kranar från kända tillverkare för varje öns-
kat användningsområde. Förutom möjligheten att montera 
kranen på flakväxlarvagnen finns det även varianter där kra-
nen monteras på en container. Det minskar tomvikten ifall 
kranen bara ska användas för vissa ändamål. 

Vi kan skapa individuella fordon. Våra återförsäljare ger gärna mer information 
om detta!
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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 individuellt utseende. En bra lackering kan bara ska-
pas på ett fullgott underlag. Vi använder många stålkompo-
nenter som levereras i blästrat utförande. Aluminiumkom-
ponenterna 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 
vagnarna är komplicerade och kan ha varierande specialut-
rustningar. Vid små partistorlekar och specialfärger är den 
manuella lackeringen dessutom mest flexibel och kostnads-
effektiv.

Vi använder en speciell, elektrostatisk beläggningsmetod. 
Två komponentsfärgen värms i slangen till sprutpistolen till 
60 °C, varför 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 minimeras 
och spillet minskar vilket sparar resurser och skyddar miljön.

Vi har använt detta lackeringssystem sedan 2008. Lacken 
fäster mycket bra på underlaget och ger ett utmärkt skydd 
mot rost. Genom omfattande tester och nära samarbete 
med vår färgleverantör testar och optimerar vi kontinuerligt 
färgens kvalitet.

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 så att lacken ska bli ordentligt genomtorr. Vi håller 
utsläppen av CO2 låga och underskrider sedan många år 
tillbaka de föreskrivna VOC-värdena.

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".

Välj rätt flakväxlarvagn!

Vad bör man tänka på när man köper en rullflaksväxlare?

Vilket fordon används, typ, storlek, kW/hk)?
Några tips om lämpliga kombinationer av dragfordon och 
vagn med flakväxlarvagnar finns i tabellerna på de följande 
sidorna  24 – 26.

Vad kräver dragfordonet av vagnen?
Vi kan erbjuda flera vagnhöjder och draganordningar. 
Kontrollera att dragfordonets hydraulik är tillräcklig för flak-
växlarvagnen. Se till att även den elektriska utrustningen 
passar.

Vilken typ av containrar ska huvudsakligen användas?
Särskilt viktigt är att tänka på vilka containerlängder som 
ska hämtas och lämnas. En översikt finns i bilden ovan.

Vilken hjulupphängning är lämpligast?
Flakväxlarvagnar kräver många svåra överväganden – fråga 
oss gärna om råd! Det gäller att välja rätt bland alla varianter 
på axlar, axelupphängningar, axelavstånd, hjulstyrningar och 
däck.

Vilket användningsområde?
Vi kan erbjuda fordonssystem för jord- och skogsbruket, men 
även för kommersiell transport av gods. Givetvis med lämpli-
ga tillbehör för lastsäkring.

Teknisk information om krokhöjder
Endast på den minsta flakväxlarvagnen, THL 8 L, monterar 
vi en så kallad citylyft. Den har en krokhöjd på 90 cm enligt 
DIN 30 722 del III. Citycontainrarna väsentligt mindre och 
lättare än vanliga standardcontainrar.

Den vanligaste krokhöjden är 1,57 m. För containrar enligt 
DIN 30 722 del I är fästbygeln på containern 50 mm tjock. 
Bärprofilen är oftast en 180 mm hög I-profil. 

För tunga containrar enligt DIN 30 722 del II är fästbygeln 
på containern 60 mm tjock, underdelen är oftast gjord av 
U-profil NP 220. Beroende på containertillverkaren finns 
det individuella avvikelser vad gäller underdelen och där-
med även lastningshöjden när containern är hämtad.

Dessutom finns det otaliga exportversioner med andra 
krokhöjder (till exempel 1,45 m för Beneluxländerna), an-
dra tunnelmått och containerlåsningar. Om du har frågor, 
så ger vi gärna råd!
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Inom området specialcontainrar samarbetar vi sedan flera 
år med företaget BRUNS från Geeste.

Containrar

Stor flexibilitet... ...genom ett stort urval påbyggnader.
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Tekniska data specialbyggen

* Egenvikten och nyttolasten beror på respektive utrustning och på containervikten. 
**  För dessa typer av fordon kan olika långa påbyggnader levereras, beroende på den önskade containerlängden. 

För mycket långa containrar kan ett utdragbart underkörningsskydd användas, fråga gärna om råd.
*** Last per axel på 10 ton är tillåtet endast med axelavståndet 1,81 m, tillåten totalvikt 24 resp. 34 ton vid 40 km/h (enligt tyska bestämmelser).
****  För exportmarknaden kan avvikande krokhöjder levereras, men då ändras även lyftkapaciteten vid nedställd container. 

Alla uppgifter ges utan förbindelse, rätt till konstruktionsändringar förbehålls. 

aa

rh

s

hh
cL1

cL2

aw

Vi gör det noggrant! 
Måttuppgifterna finns i tabellen 
ovan.

Stark. Praktisk.  
Mycket bra.

"Inget är omöjligt för oss" är en del av Kram-
pes företagsfilosofi. Krampe gör i första hand 
specialvagnar och inte stora serier. De särskil-
da önskemålen från vår mycket diversifierade 
kundkrets ger vårt dagliga bröd. Med model-
len THL 21 L Carrier har vi fått ett nytt sätt att 
möta marknadens behov. Årtionden av erfa-
renhet visar, att det finns vissa mycket populä-
ra fordonskonfigurationer som uppfyller beho-
ven hos många av våra kunder. 

Modellen THL 21 L Carrier erbjuds med hög-
värdig fast definierad utrustning. Det omfat-
tar en låg upphängning med kulkoppling, en 
40 km/h version för snabb körning med 22 ton 
tillåten totalvikt, tvåbladsfjäder som ger hög 
körkomfort, en förstärkt huvudcylinder för 200 
bar arbetstryck, en förlängd rullflaksväxlare för 
containrar upp till 6,5 m längd, en tipphjälp-
cylinder med mera.

Modellens standardiserade utförande inverkar 
positivt på tillgången och priset. Fråga din åter-
försäljare!

Tekniska data Boggi Trippelaxlad flakväxlare

Flakväxlarvagn för rullcontainrar THL 8 L  
Boggiflakväxlare (lastbil)

THL 10 L  
Boggiflakväxlare (lastbil)

THL 11 L  
Boggiflakväxlare

THL 16 L
Boggiflakväxlare (lastbil)

THL 21 L  
Boggiflakväxlare

THL 22 L  
Trippelaxlad flakväxlare

THL 25 L  
Trippelaxlad flakväxlare

THL 30 L  
Trippelaxlad flakväxlare

Tillåten totalvikt på allmän väg 10 490 kg 14 000 kg 16 000 kg 18 000 kg 20 000 kg (24 000 kg)*** 31 000 kg 31 000 kg (34 000 kg)*** 31 000 kg (34 000 kg)***

Nettovikt utan rullcontainer * ungefär 2 850 kg ungefär 3 850 kg ungefär 3 650 till 3 900 kg ungefär 4 300 till 5 400 kg ungefär 4 800 till 5 800 kg ungefär 7 100 till 7 900 kg ungefär 7 400 till 8 200 kg ungefär 7 700 till 8 900 kg

Nyttolast utan rullcontainer * ungefär 7 640 kg 10 150 kg ungefär 12 350 kg ungefär 13 700 kg 15 200 kg (19 200 kg) ungefär 23 900 kg ungefär 23 600 kg (26 600 kg) ungefär 23 300 kg (26 300 kg)

Hastighetsversioner 60 eller 80 km/h 60 eller 80 km/h 25, 40, 60 eller 80 km/h 25, 40, 60 eller 80 km/h 25, 40, 60 eller 80 km/h 25, 40 eller 60 km/h 25, 40 eller 60 km/h 25, 40 eller 60 km/h 

Dragkraftsbehov från 74 kW (100 hk) från 74 KW (100 hk) från 59 kW (80 hk) från 63 kW (85 hk) från 74 kW (100 hk) från 125 kW (170 hk) från 125 kW (170 hk) från 125 kW (170 hk) 

Hydraulsystem

Lyftkapacitet vid container på marken ungefär 8 000 kg ungefär 11 000 kg ungefär 11 000 kg ungefär 14 000 kg ungefär 20 000 kg ungefär 20 000 kg ungefär 25 000 kg ungefär 30 000 kg

Tippkapacitet med containern i bakersta 
läget ungefär 8 000 kg ungefär 11 000 kg ungefär 11 000 kg ungefär 14 000 kg ungefär 20 000 kg ungefär 22 000 kg ungefär 25 000 kg ungefär 30 000 kg

Tipphjälpcylinder (startcylinder) kan inte levereras kan inte levereras kan inte levereras på begäran på begäran serie serie serie

Driftstryck 180 bar 200 bar 200 bar 200 bar 200 bar 200 bar 200 bar 310 bar

Oljebehov ungefär 12 liter ungefär 13 liter ungefär 13 liter ungefär 18 liter ungefär 23 liter ungefär 24 liter ungefär 32 liter –

nödvändiga oljeanslutningar/tillval 3 x dubbelverkande fjärrkontroll 3 x dubbelverkande fjärrkontroll 3 x dubbelverkande fjärrkontroll 3 x dubbelverkande fjärrkontroll 3 x dubbelverkande fjärrkontroll 3 x dubbelverkande fjärrkontroll 3 x dubbelverkande fjärrkontroll –
–

Separat oljematning kan inte levereras kan inte levereras kan inte levereras på begäran på begäran på begäran på begäran serie

Krokanordning

Rullflaksväxlartyp (serie) 8-42 S 11 09-45 S 11 09-45 S 18-4750 S 21-5700 S  21-6800 S  25-6800 S  30-6800 S

Möjliga containerlängder (cl1 o. cl2) max. 4,50 m innerlängd 4,50 m tungt gods
5,0 m lätt gods

4,50 m tungt gods
5,0 m lätt gods

4,50 till 5,0 m 
(max. 6,30 m)**

5,0 till 6,0 m 
(max. 7,50 m)**

6,5 till 7,0 m 
(max. 7,50 m)

6,5 till 7,0 m 
(max. 8,50 m)**

6,5 till 7,0 m 
(max. 8,50 m)**

Krokhöjd **** Citykrokshöjd 90 cm Krokhöjd 1,57 m  Krokhöjd 1,57 m Krokhöjd 1,57 m Krokhöjd 1,57 m Krokhöjd 1,57 m Krokhöjd 1,57 m Krokhöjd 1,57 m 

Container-skjutarm med slag (s) 1,00 m 1,10 m 1,10 m 0,95 m ( max. 1,45 m) 1,20 m (max 1,65 m ) 1,55 m 1,65 m 1,65 m

Containerlåsning hydraulisk, invändig hydraulisk, invändig hydraulisk, invändig hydraulisk, invändig hydraulisk, invändig hydraulisk, invändig hydraulisk, invändig hydraulisk, invändig 

Höjd vid glidrullarna med standarddäck 
(hg)

1,02 m 1,07 m 1,07 m 1,12 m 1,27 m 1,27 m 1,30 m 1,30 m

Pådragningsvinkel (pv) med standard-
däck

26°
235/75 R17,5

20°
385/65 R22,5

20° 
385/65 R22,5

23°
385/65 R22,5

21°
560/60 R22,5

24°
560/60 R22,5

21°
560/60 R22,5

21°
560/60 R22,5

Möjliga däcksalternativ 355/60 R18 435/50 R19
425/65 R22,5
445/65 R22,5

425/65 R22,5
550/60 R22,5
560/60 R22,5

425/65 R22,5
445/65 R22,5
550/60 R22,5

650/50 R22,5
600/55 R26,5
560/60 R22,5 
710/50 R26,5

650/50 R22,5 650/50 R22,5
600/55 R26,5
650/55 R26,5

650/50 R22,5
600/55 R26,5
650/55 R26,5

Hjulupphängning

Hjulupphängning/  
alternativ

luftfjädring
–

luftfjädring
–

luftfjädring
parabelfjäder

luftfjädring 
parabelfjäder/ hydr. hjulupphängn.

luftfjädring 
parabelfjäder/ hydr. hjulupphängn.

luftfjädring
–

luftfjädring/
 hydr. hjulupphängn.

luftfjädring/
 hydr. hjulupphängn.

Axelavstånd (aa) 99,0 cm 1,31 m 1,31 m 1,35 m 1,36 m (1,50 m / 1,81 m) 1,55 m 1,55 m (1,81 m) 1,55 m (1,81 m)

Dragögla 40 mm DIN 74054 40 mm DIN 74054 40 mm DIN 11026 40 mm DIN 11026 40 mm DIN 11026
(till exempel 80 mm kulkoppling)

80 mm kulkoppling 80 mm kulkoppling 80 mm kulkoppling

max. tillåten vertikal belastning 1 ton 1 ton 2 ton 2 ton 2 ton resp. 4 ton (40 km/h) 4 ton (40 km/h) 4 ton (40 km/h) 4 ton (40 km/h)

Draganordning fast 
(omställbar i höjd på begäran)

fast 
(omställbar i höjd på begäran)

fast hög/låg fast hög/låg fast hög/låg fast låg 
(alternativt hydr. fjädring)

fast låg 
(alternativt hydr. fjädring)

fast låg 
(alternativt hydr. fjädring)

Bromsaxlar/
hjulbromsar

6 hål
300 x 100 mm

10 hål
406 x 140 mm

10 hål
406 x 140 mm

10 hål
406 x 140 mm

10 hål
406 x 140 mm (420 x 180 mm)

10 hål
420 x 180 mm

10 hål
420 x 180 mm

10 hål
420 x 180 mm

Spårvidd vid nerpressningsdjup 0 1,80 m 1,95 m 1,95 m 1,95 m 1,95 m (2,15 m) 2,15 m 2,15 m 2,15 m

Axeltvärsnitt 100 mm 110 mm 110 mm 110 mm 110/ 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm

60 80 60 80

24 25 2626

Tekniska data THL 21 L Carrier

Tekniska data Boggi

Flakväxlarvagn för rullcontainrar THL 21 Carrier  
Boggiflakväxlare (lastbil)

Tillåten totalvikt på allmän väg 22 000 kg 

Nettovikt utan rullcontainer * ungefär 5 400 kg

Nyttolast utan rullcontainer * ungefär 16 600 kg

Hastighetsversioner 40

Dragkraftsbehov från 74 kW (100 hk) 

Hydraulsystem

Lyftkapacitet vid container på marken ungefär 20 000 kg 

Tippkapacitet med containern i bakersta 
läget ungefär 22 000 kg

Tipphjälpcylinder (startcylinder) serie

Driftstryck 200 bar

Oljebehov ungefär 23 liter 

nödvändiga oljeanslutningar/tillval 3 x dubbelverkande
–

Separat oljematning kan inte levereras

Krokanordning

Rullflaksväxlartyp (serie) 21-6200 S

Möjliga containerlängder (cl1 o. cl2) 5,5 till 6,5 m 
(max. 6,80 m)**

Krokhöjd **** 1,57 m

Container-skjutarm med slag (s) 1,45 m

Containerlåsning hydraulisk, invändig 

Höjd vid glidrullarna med standarddäck 
(hg)

1,27 m 

Pådragningsvinkel (pv) med standard-
däck

21°
560/60 R22,5

Möjliga däcksalternativ 600/50 R22,5
650/50 R22,5

Hjulupphängning

Hjulupphängning/  
alternativ

luftfjädring
–

Axelavstånd (aa) 1,36 m  

Dragögla 80 mm kulkoppling

max. tillåten vertikal belastning  4 ton (40 km/h)

Draganordning fast låg
–

Bromsaxlar/
hjulbromsar

10 hål
406 x 140 mm

Spårvidd vid nerpressningsdjup 0 1,95 m 

Axeltvärsnitt 110 mm

s

pv
hg

cl1

cl2

hh

aa



Tekniska data specialbyggen

* Egenvikten och nyttolasten beror på respektive utrustning och på containervikten. 
**  För dessa typer av fordon kan olika långa påbyggnader levereras, beroende på den önskade containerlängden. 

För mycket långa containrar kan ett utdragbart underkörningsskydd användas, fråga gärna om råd.
*** Last per axel på 10 ton är tillåtet endast med axelavståndet 1,81 m, tillåten totalvikt 24 resp. 34 ton vid 40 km/h (enligt tyska bestämmelser).
****  För exportmarknaden kan avvikande krokhöjder levereras, men då ändras även lyftkapaciteten vid nedställd container. 

Alla uppgifter ges utan förbindelse, rätt till konstruktionsändringar förbehålls. 

aa

rh

s

hh
cL1

cL2

aw

Vi gör det noggrant! 
Måttuppgifterna finns i tabellen 
ovan.

Stark. Praktisk.  
Mycket bra.

"Inget är omöjligt för oss" är en del av Kram-
pes företagsfilosofi. Krampe gör i första hand 
specialvagnar och inte stora serier. De särskil-
da önskemålen från vår mycket diversifierade 
kundkrets ger vårt dagliga bröd. Med model-
len THL 21 L Carrier har vi fått ett nytt sätt att 
möta marknadens behov. Årtionden av erfa-
renhet visar, att det finns vissa mycket populä-
ra fordonskonfigurationer som uppfyller beho-
ven hos många av våra kunder. 

Modellen THL 21 L Carrier erbjuds med hög-
värdig fast definierad utrustning. Det omfat-
tar en låg upphängning med kulkoppling, en 
40 km/h version för snabb körning med 22 ton 
tillåten totalvikt, tvåbladsfjäder som ger hög 
körkomfort, en förstärkt huvudcylinder för 200 
bar arbetstryck, en förlängd rullflaksväxlare för 
containrar upp till 6,5 m längd, en tipphjälp-
cylinder med mera.

Modellens standardiserade utförande inverkar 
positivt på tillgången och priset. Fråga din åter-
försäljare!

Tekniska data Boggi Trippelaxlad flakväxlare

Flakväxlarvagn för rullcontainrar THL 8 L  
Boggiflakväxlare (lastbil)

THL 10 L  
Boggiflakväxlare (lastbil)

THL 11 L  
Boggiflakväxlare

THL 16 L
Boggiflakväxlare (lastbil)

THL 21 L  
Boggiflakväxlare

THL 22 L  
Trippelaxlad flakväxlare

THL 25 L  
Trippelaxlad flakväxlare

THL 30 L  
Trippelaxlad flakväxlare

Tillåten totalvikt på allmän väg 10 490 kg 14 000 kg 16 000 kg 18 000 kg 20 000 kg (24 000 kg)*** 31 000 kg 31 000 kg (34 000 kg)*** 31 000 kg (34 000 kg)***

Nettovikt utan rullcontainer * ungefär 2 850 kg ungefär 3 850 kg ungefär 3 650 till 3 900 kg ungefär 4 300 till 5 400 kg ungefär 4 800 till 5 800 kg ungefär 7 100 till 7 900 kg ungefär 7 400 till 8 200 kg ungefär 7 700 till 8 900 kg

Nyttolast utan rullcontainer * ungefär 7 640 kg 10 150 kg ungefär 12 350 kg ungefär 13 700 kg 15 200 kg (19 200 kg) ungefär 23 900 kg ungefär 23 600 kg (26 600 kg) ungefär 23 300 kg (26 300 kg)

Hastighetsversioner 60 eller 80 km/h 60 eller 80 km/h 25, 40, 60 eller 80 km/h 25, 40, 60 eller 80 km/h 25, 40, 60 eller 80 km/h 25, 40 eller 60 km/h 25, 40 eller 60 km/h 25, 40 eller 60 km/h 

Dragkraftsbehov från 74 kW (100 hk) från 74 KW (100 hk) från 59 kW (80 hk) från 63 kW (85 hk) från 74 kW (100 hk) från 125 kW (170 hk) från 125 kW (170 hk) från 125 kW (170 hk) 

Hydraulsystem

Lyftkapacitet vid container på marken ungefär 8 000 kg ungefär 11 000 kg ungefär 11 000 kg ungefär 14 000 kg ungefär 20 000 kg ungefär 20 000 kg ungefär 25 000 kg ungefär 30 000 kg

Tippkapacitet med containern i bakersta 
läget ungefär 8 000 kg ungefär 11 000 kg ungefär 11 000 kg ungefär 14 000 kg ungefär 20 000 kg ungefär 22 000 kg ungefär 25 000 kg ungefär 30 000 kg

Tipphjälpcylinder (startcylinder) kan inte levereras kan inte levereras kan inte levereras på begäran på begäran serie serie serie

Driftstryck 180 bar 200 bar 200 bar 200 bar 200 bar 200 bar 200 bar 310 bar

Oljebehov ungefär 12 liter ungefär 13 liter ungefär 13 liter ungefär 18 liter ungefär 23 liter ungefär 24 liter ungefär 32 liter –

nödvändiga oljeanslutningar/tillval 3 x dubbelverkande fjärrkontroll 3 x dubbelverkande fjärrkontroll 3 x dubbelverkande fjärrkontroll 3 x dubbelverkande fjärrkontroll 3 x dubbelverkande fjärrkontroll 3 x dubbelverkande fjärrkontroll 3 x dubbelverkande fjärrkontroll –
–

Separat oljematning kan inte levereras kan inte levereras kan inte levereras på begäran på begäran på begäran på begäran serie

Krokanordning

Rullflaksväxlartyp (serie) 8-42 S 11 09-45 S 11 09-45 S 18-4750 S 21-5700 S  21-6800 S  25-6800 S  30-6800 S

Möjliga containerlängder (cl1 o. cl2) max. 4,50 m innerlängd 4,50 m tungt gods
5,0 m lätt gods

4,50 m tungt gods
5,0 m lätt gods

4,50 till 5,0 m 
(max. 6,30 m)**

5,0 till 6,0 m 
(max. 7,50 m)**

6,5 till 7,0 m 
(max. 7,50 m)

6,5 till 7,0 m 
(max. 8,50 m)**

6,5 till 7,0 m 
(max. 8,50 m)**

Krokhöjd **** Citykrokshöjd 90 cm Krokhöjd 1,57 m  Krokhöjd 1,57 m Krokhöjd 1,57 m Krokhöjd 1,57 m Krokhöjd 1,57 m Krokhöjd 1,57 m Krokhöjd 1,57 m 

Container-skjutarm med slag (s) 1,00 m 1,10 m 1,10 m 0,95 m ( max. 1,45 m) 1,20 m (max 1,65 m ) 1,55 m 1,65 m 1,65 m

Containerlåsning hydraulisk, invändig hydraulisk, invändig hydraulisk, invändig hydraulisk, invändig hydraulisk, invändig hydraulisk, invändig hydraulisk, invändig hydraulisk, invändig 

Höjd vid glidrullarna med standarddäck 
(hg)

1,02 m 1,07 m 1,07 m 1,12 m 1,27 m 1,27 m 1,30 m 1,30 m

Pådragningsvinkel (pv) med standard-
däck

26°
235/75 R17,5

20°
385/65 R22,5

20° 
385/65 R22,5

23°
385/65 R22,5

21°
560/60 R22,5

24°
560/60 R22,5

21°
560/60 R22,5

21°
560/60 R22,5

Möjliga däcksalternativ 355/60 R18 435/50 R19
425/65 R22,5
445/65 R22,5

425/65 R22,5
550/60 R22,5
560/60 R22,5

425/65 R22,5
445/65 R22,5
550/60 R22,5

650/50 R22,5
600/55 R26,5
560/60 R22,5 
710/50 R26,5

650/50 R22,5 650/50 R22,5
600/55 R26,5
650/55 R26,5

650/50 R22,5
600/55 R26,5
650/55 R26,5

Hjulupphängning

Hjulupphängning/  
alternativ

luftfjädring
–

luftfjädring
–

luftfjädring
parabelfjäder

luftfjädring 
parabelfjäder/ hydr. hjulupphängn.

luftfjädring 
parabelfjäder/ hydr. hjulupphängn.

luftfjädring
–

luftfjädring/
 hydr. hjulupphängn.

luftfjädring/
 hydr. hjulupphängn.

Axelavstånd (aa) 99,0 cm 1,31 m 1,31 m 1,35 m 1,36 m (1,50 m / 1,81 m) 1,55 m 1,55 m (1,81 m) 1,55 m (1,81 m)

Dragögla 40 mm DIN 74054 40 mm DIN 74054 40 mm DIN 11026 40 mm DIN 11026 40 mm DIN 11026
(till exempel 80 mm kulkoppling)

80 mm kulkoppling 80 mm kulkoppling 80 mm kulkoppling

max. tillåten vertikal belastning 1 ton 1 ton 2 ton 2 ton 2 ton resp. 4 ton (40 km/h) 4 ton (40 km/h) 4 ton (40 km/h) 4 ton (40 km/h)

Draganordning fast 
(omställbar i höjd på begäran)

fast 
(omställbar i höjd på begäran)

fast hög/låg fast hög/låg fast hög/låg fast låg 
(alternativt hydr. fjädring)

fast låg 
(alternativt hydr. fjädring)

fast låg 
(alternativt hydr. fjädring)

Bromsaxlar/
hjulbromsar

6 hål
300 x 100 mm

10 hål
406 x 140 mm

10 hål
406 x 140 mm

10 hål
406 x 140 mm

10 hål
406 x 140 mm (420 x 180 mm)

10 hål
420 x 180 mm

10 hål
420 x 180 mm

10 hål
420 x 180 mm

Spårvidd vid nerpressningsdjup 0 1,80 m 1,95 m 1,95 m 1,95 m 1,95 m (2,15 m) 2,15 m 2,15 m 2,15 m

Axeltvärsnitt 100 mm 110 mm 110 mm 110 mm 110/ 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm

60 80 60 80

24 25 2626

Tekniska data THL 21 L Carrier

Tekniska data Boggi

Flakväxlarvagn för rullcontainrar THL 21 Carrier  
Boggiflakväxlare (lastbil)

Tillåten totalvikt på allmän väg 22 000 kg 

Nettovikt utan rullcontainer * ungefär 5 400 kg

Nyttolast utan rullcontainer * ungefär 16 600 kg

Hastighetsversioner 40

Dragkraftsbehov från 74 kW (100 hk) 

Hydraulsystem

Lyftkapacitet vid container på marken ungefär 20 000 kg 

Tippkapacitet med containern i bakersta 
läget ungefär 22 000 kg

Tipphjälpcylinder (startcylinder) serie

Driftstryck 200 bar

Oljebehov ungefär 23 liter 

nödvändiga oljeanslutningar/tillval 3 x dubbelverkande
–

Separat oljematning kan inte levereras

Krokanordning

Rullflaksväxlartyp (serie) 21-6200 S

Möjliga containerlängder (cl1 o. cl2) 5,5 till 6,5 m 
(max. 6,80 m)**

Krokhöjd **** 1,57 m

Container-skjutarm med slag (s) 1,45 m

Containerlåsning hydraulisk, invändig 

Höjd vid glidrullarna med standarddäck 
(hg)

1,27 m 

Pådragningsvinkel (pv) med standard-
däck

21°
560/60 R22,5

Möjliga däcksalternativ 600/50 R22,5
650/50 R22,5

Hjulupphängning

Hjulupphängning/  
alternativ

luftfjädring
–

Axelavstånd (aa) 1,36 m  

Dragögla 80 mm kulkoppling

max. tillåten vertikal belastning  4 ton (40 km/h)

Draganordning fast låg
–

Bromsaxlar/
hjulbromsar

10 hål
406 x 140 mm

Spårvidd vid nerpressningsdjup 0 1,95 m 

Axeltvärsnitt 110 mm

s

pv
hg

cl1

cl2

hh

aa



Varumärket Krampe står inte enbart för boggivagnar och trippelaxlade vagnar. Krampes varumärke borgar också för idéer 
och inno vationer. 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!

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
.

THL
Flakväxlarvagn

THL 15-SE

Sju bra skäl att välja en 
tippvagn från Krampe

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

Krampe har genom flit, skicklighet och uthållighet ...

Fordonsbyggarna på Krampe har målet att leverera "Kvalitet på hjul" och 
innovativa produkter.

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

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

Däcktillverkarnas specifikationer kan variera.

Tabellen visar däckdimensioner från 
några välkända däcktillverkare.

Däck

Kvalitet på hjul

är vårt motto som har gjort oss till vad vi är idag: 
Sedan många år tillbaka är Krampe den obestridda 
marknads ledaren i Tyskland inom området tippvagnar, 
dumpers och traktorsläp för användning inom lantbru-
ket.

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 ihop

Kontakta oss för att få en skräddarsydd släpvagn, an-
passad till dina behov. Vi kan bygga (nästan) allt!

Toppkvalitet

Vi använder bara de bästa komponenterna 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.

Översikten innehåller mer information om däcksmått och profiler från de 
ledande däcktillverkarna. Eftersom alla krav på både terrängkörning och 
landsvägskörning inte kan kombineras i samma däck så har vi tagit med 
alla däckversioner som går att montera. Vi ger gärna utförliga råd vid val av 
optimala däck för den avsedda användningen i kombination med vad som 
är tekniskt möjligt.

BKT 
FL 693

Michelin
Cargo X-BiB  

High Flotation

BKT  
FL 630

Michelin  
Profil XS

Alliance 
Profil 328

Alliance 
Profil 380

Alliance 
Profil 390

Vredestein  
Flotation Pro

Nokia  
CT BAS

Nokia 
Country King

Vredestein  
Flotation Trac

Michelin
Cargo X-BiB

Vägprofil lastbil
Lastbil

Profil MP27

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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Varumärket Krampe står inte enbart för boggivagnar och trippelaxlade vagnar. Krampes varumärke borgar också för idéer 
och inno vationer. 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!
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THL
Flakväxlarvagn

THL 15-SE

Sju bra skäl att välja en 
tippvagn från Krampe

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

Krampe har genom flit, skicklighet och uthållighet ...

Fordonsbyggarna på Krampe har målet att leverera "Kvalitet på hjul" och 
innovativa produkter.

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

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

Däcktillverkarnas specifikationer kan variera.

Tabellen visar däckdimensioner från 
några välkända däcktillverkare.

Däck

Kvalitet på hjul

är vårt motto som har gjort oss till vad vi är idag: 
Sedan många år tillbaka är Krampe den obestridda 
marknads ledaren i Tyskland inom området tippvagnar, 
dumpers och traktorsläp för användning inom lantbru-
ket.

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 ihop

Kontakta oss för att få en skräddarsydd släpvagn, an-
passad till dina behov. Vi kan bygga (nästan) allt!

Toppkvalitet

Vi använder bara de bästa komponenterna 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.

Översikten innehåller mer information om däcksmått och profiler från de 
ledande däcktillverkarna. Eftersom alla krav på både terrängkörning och 
landsvägskörning inte kan kombineras i samma däck så har vi tagit med 
alla däckversioner som går att montera. Vi ger gärna utförliga råd vid val av 
optimala däck för den avsedda användningen i kombination med vad som 
är tekniskt möjligt.
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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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