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MODELL 330
Motorn stannar automatiskt efter 2,5 minut om man inte 
stänger av den själv. Är lådan toppmatad kommer det att 
finnas ca 30 liter sand kvar i lådan efter 2,5 minut. Är den 
frontmatad kommer den att vara tom efter 2,5 minut.
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BEVOGRIP SANDSPRIDARE
BevoGrip är utvecklad i Norge och tillverkas i Danmark. 
Vi har lagt stor vikt på att använda komponenter av hög 
kvalité. Detta ger en tryggare vardag för både chaufför, 
medtrafikanter och last.

Vi har lagt vikt på en miljövänlig tillverkning av produkten.
Systemet levereras som standard med radiostyrning. Det 

finns också möjlighet att styra systemet på traditionellt 
sätt med en kontakt i förarhytten. 

För att säkra och understödja den höga kvalitén och 
driftsäkerheten, rekommenderar vi att original kontakter 
köps på en auktoriserad märkesverkstad.

Värmeelementet är placerat i sanden, nära drivaxeln, 
vilket gör att effekten i elementet utnyttjas optimalt.

MODELL 200
Motorn stannar automatiskt efter 2,5 minut om man 
inte stänger av den själv tidigare. Lådan är tom efter 1,5 
minut.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Material: 3 mm sjövattentåligt aluminium.
Motor: Bosch 24V 63W.
Värmeelement: Ø 20 mm rostfritt, 24V 70W.
Normaldrift: 6A.
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Art. nr. Modell Längd Höjd Djup Volym Vikt
539054 200 200 mm 600 mm 650 mm 45 liter* 20,0 kg
539049 330, höger 330 mm 600 mm 650 mm 60/95 liter* 27,5 kg
539048 330, vänster 330 mm 600 mm 650 mm 60/95 liter* 27,5 kg

* Rostfritt lock (539055) och plast lock (539072) finns att köpa separat.
* 4-8 mm maskingrus.

 Motor monterad direkt på axeln.

 Låg egenvikt.

 Bara 6 amp strömförbrukning.

 Automatiskt överbelastningsskydd.

 Automatisk stoppfunktion efter 2½ minut.

 Energioptimal placering av värmeelement.

 Motor från Bosch.

 Elektronik från Teleradio.

 Värmeelement från Norsk Backer.

Heated by Powered by Operated by

539072

539055

Modell 200 Modell 330*


