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BEVOGRIP SANDSTRØER

BevoGrip er udviklet i Norge og produceret i Danmark.
Der er lagt vægt på at bruge komponenter af høj kvalitet.
Dette fører til en tryggere hverdag for både chauffør,
medtrafikanter og last.

For at sikre og understøtte den høje kvalitet og drifts
stabilitet, anbefales, det at originale kontakter købes
hos den relevante lastbilforhandler.
Varmeelementet er placeret i sandet, tæt på drivakslen.
Dette giver god udnyttelse af effekten i elementet.

Under produktionen er der lagt vægt på en miljøvenlig
fremstilling af produktet. Systemet leveres som standard
med radiostyring. Det er også muligt at styre systemet
på traditionel vis med en kontakt i førerhuset.

MODEL 330

MODEL 200

Heated by

Powered by

Operated by

MODEL 330

Motoren standser automatisk efter 2,5 minut hvis man
ikke selv deaktiverer. Er kassen påfyldt fra toppen vil der
være ca. 30 ltr. sand tilbage i kassen efter 2,5 minut.
Er den påfyldt fra siden vil kassen være tom efter 2,5
minut.

Motor monteret direkte på akslen.
Lav egenvægt.

Automatisk sikring mod overbelastning.

MODEL 200

Automatisk stopfunktion efter 2½ minut.

Motoren standser automatisk efter 2,5 minut hvis man
ikke deaktiverer før. Kassen er tom efter 1,5 minut.

Energioptimal placering af varmeelement.
Motor fra Bosch.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Elektronik fra Teleradio.

Materiale: 3 mm søvandsbestandigt aluminium.
Motor: Bosch 24V 63W.
Varmeelement: Ø 20 mm rustfrit, 24V 70W.
Normaldrift: 6A.

Art. no.

Model

Længde

Højde

539054

200

200 mm

600 mm

Varmeelement fra Norsk Backer.

Dybde
650 mm

Volumen
45 liter*

Vægt
20,0 kg

539051

330, højre

330 mm

600 mm

650 mm

60/95 liter*

27,5 kg

539050

330, venstre

330 mm

600 mm

650 mm

60/95 liter*

27,5 kg

*4-8 mm maskingrus.
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