
Specifikationer / type 120G 200G

Volumen Liter 120 200

Skovlbredde - lukket (A) mm. 950 950

Skovlbredde - åben (B) mm. 1.640 1.640

Længde - skær (C) mm. 530 830

Højde - åben (D) mm. 520 520

Højde - lukket (E) mm. 800 800

Egenvægt kg. 140 160

Grab type Combi - G (Lukket)

Hydraulisk Grab type Combi
COMBI grabserien består af mindre grabber, 
hvor muligheden for værktøjsskift gør disse til 
en af de mest fleksible serier af BSV hydrauliske 
grabber. Grabserien er primært konstrueret til brug 
i mindre hydrauliske kraner, små gravemaskiner, 
landbrugsmaskiner, etc. 
Fordelene ved en COMBI grab er væsentlige, og 
byder med den store fleksibilitet på både højere 
effektivitet og længere levetid:

•	 Hurtig værktøjsskift uden brug af håndværktøj
•	 Altid det rette værktøj til en aktuel opgave
•	 Stor kraft i forhold til størrelsen
•	 God stabilitet
•	 100% fuldsvejste konstruktioner
•	 Fremstillet i højstyrke stål
•	 Lav egenvægt
•	 Smørbare aksler
•	 Minimal vedligehold

Vi udvikler løbende værktøjer til specifikke 
brugsbehov, så udover vore standardværktøjer har vi 
et omfattende program af specialudviklede værktøjer. 
Kontakt os venligst for nærmere information herom.

Specifikationer / type 120
GSX

200
GSX

Volumen Liter 120 200

Skovlbredde - lukket (A) mm. 980 980

Skovlbredde - åben (B) mm. 1.670 1.670

Længde - skær (C) mm. 530 830

Højde - åben (D) mm. 510 510

Højde - lukket (E) mm. 810 810

Egenvægt kg. 135 150

Grab type Combi - GSX (Åben)

Specifikationer / type 90 
UNI

120 
UNI

Volumen Liter 90 120

Skovlbredde - lukket (A) mm. 210 210

Skovlbredde - åben (B) mm. 1.220 1.220

Længde - skær (C) mm. 760 1.010

Højde - åben (D) mm. 690 690

Højde - lukket (E) mm. 630 630

Egenvægt kg. 105 120

Grab type Combi - UNI

Specifikationer / type 0,2 M

Volumen Liter 0,2

Skovlbredde - lukket (A) mm. 180

Skovlbredde - åben (B) mm. 940

Længde - skær (C) mm. 190

Højde - åben (D) mm. 740

Højde - lukket (E) mm. 560

Egenvægt kg. 83

Universal- / Gødningsgrab
Grab type Combi - 0,2 M
Massevedgrab

Fleksibilitet
De mange forskellige standard værktøjer 
gør COMBI til den perfekte grab 
for meget alsidige arbejdsopgaver. 
Standardværktøjerne omfatter både åbne 
og lukkede graveskovle, universal arme til 
gødning, grenaffald, kompost, osv., samt 
massevedarme til grene, mindre træer osv.
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