
HUMUS 10CT DUMPER HENGER 

Glåmdal Maskin AS har vært så heldig  
og fått muligheten til og forhandle  
Humus tilhengere i Norge!

Humus hengeren blir produsert i Estland av 
PMT, tilhengerne er robust konstruert med 
et solid chassis og det blir benyttet  kun 
kvalitets komponenter for eksempel så blir 
det brukt 8 boltede nav fra ADR og trekk 
øyer fra Scharmüller.

Dumper tilhengerne 10CT er konstruert 
med Hardox 450 stål i dumper kassa og er 
sertifisert ihht Hardox in my body standarden 
fra Svenske SSAB, noe som gjør dem fryktelig 
robuste og slitestreke. Sideveggene og 
bunnen av dumperkassa har forsterkninger  
i Hardox for og øke styrken på kassen.

10CT hengeren har en meget gunstig plan 
høyde med tanke på av og på kjøring av 
gravemaskin kun 105 cm samt en buet fram 
vegg for og være letter og grave ut av med 
gravemaskin kan og fåes med fjærende drag!

Som tilleggs utstyr kan man få forhøynings- 
lemmer som gjør gir et totalt volum på 14 m3.
Forhøyningslemmene er skrudd fast i dumper- 
kassen med 4 skruer, noe som gjør den meget 
enkel og ta av og på ved behov, i front er det 
gang bru for enkelt og trygt kontrollere lasset 
samt og dra over presenningen. Det er også 
vindu i fram veggen så man kan følge med på 
lasset fra fører plass.
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TEKNISKE DATA

STANDARD UTSTYR
• 6 innvendige surrefester
• 8 utvendige surrefester
• Hydraulisk baklem
• Bøyle for føring av slanger
• 520/50-17" Starco dekk 
• Fast trekkøye
• Hardox stål i kassen  
 6 i bunn 4 i siden

EKSTRA UTSTYR
• Sprederlem
• Kornkarmer
• Rullepressening
• 500/50R-17" Conintental (Mitas)
• 445/45R-19,5" Dubel Coin  
 (super singel)
• Markeringslys
• Verktøykasse
• Skjermer
• Valgfri farge
• Arbeidslys
• Fjærende drag
• Vribart trekkøye
• Kule kobling 80mm
• Trekkøye beregnet for 
 hjulgraver (bolt)
• Støttebein med sveiv

VI SKREDDERSYR 
DIN HENGER FOR 
DINE BEHOV

MODELL 10CT

Lengde (mm) 5 600

Bredde (mm) 2 550

Høyde (mm) 1 500

Høyde med ekstra karmer (mm)  2 500 

Høyde på plan (mm)  1 030

Innvendige mål (mm)  3 850 / 2 400 / 500

Hardox bunn/sider (mm)  6/4

Kapasitet (m3)  4,6

Kapasitet med ekstra karmer (m3)  14

Netto vekt (kg)  2 800

Lasteevne (kg)  11 700

Aksellast (kg) 6 000 + 6 000

Krokvekt (kg) 2 500

Totalvekt (kg)  14 500

Transport hastighet (km/h)  40

Tippvinkel (grader)  50

Standardhjul (Starco diagonal)** 520 / 50 - 17

Brems hydraulisk  Begge aksler 

Farge vinrød plan og sort ramme                                   

**  Se ekstrautstyr for alternative hjul


