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Hansa kirkegårdsgraver APZ 131 

 

 
 

 
Denne APZ 131 løser opgaver hvor andre må give op på grund af plads. 
Med en rummelig kabine giver det føreren en ergonomisk, stressfri og behagelig 
arbejdsatmosfære.  
Den opvarmet kabine, gør grave arbejdet i selv dårligt vejr behagelig og vil fremme et godt 
arbejdsmiljø.  
Ligeledes giver kabinen føreren et godt udsyn rundt og ind i hvert arbejdsområde. 
Karrosseriet er designet, så arbejde i små rum er muligt.  
For eksempel drejer overbygningen ikke ud over køretøjets spor. 
Individuelt justerbare sammenfoldelige støtteben sikrer en god stabilitet i enhver arbejdsposition. 
Nivelleringen giver en behagelig kørsel og arbejde selv på skråninger. 
 
"Let at bruge med de hydrauliske betjeninger" 
"Kabine med mulighed for skydedør" 
"Mulighed for enkeltspor" 
"Kraftfuld 4-cylindret Kubota-motor" 
"Ubesværet sporjustering - selv under kørsel" 
"Konstrueret og designet til ergonomisk støtte og med bredt synsfelt" 
"Utrolig stabil i alle arbejdsområder" 
”Lille kompakt kravemaskine, med mulighed for træk på alle hjul og regulerbare hastighed fra      
0-6 km/t frem og tilbage der gør den bemærkelsesværdig mobil. 
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Data. 
Kubota diesel motor V 1505-E4B 18,5 kW. / 25 hk. 

Hydraulik (dobbelt system)  48 / 33 l. Max. 180 bar. 

Længde samklappet  3600 mm. 

Brede 830 mm.  

Højde 2280 mm. 

Aksel afstand for/bag 1700 mm. 

Min. sporvide udvendig  780 mm. 

Max. sporvide udvendig 1150 mm. 

Fri højde 260 mm. 

Rækkevidde 4850 mm. 

Løfte kapacitet 800 kg. 

Arbejdsområde 360 ̊ 

Drejekrans  700 mm. 

Grab størrelse  760 x 900 mm. eller 630 x 900 mm.  

Transport hastighed 0-6 km/t. 

Vægt Ca. 2000 kg 
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