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Hansa kirkegårdsgraver APZ 531 

 

 
 
 
Vedligeholdelse og gravning på kirkegård kræver omhyggeligt arbejde under udfordrende forhold. 
Arbejdet foregår i trange rum med komplekse tilgange, følelsesladet miljø og vanskelige 
arbejdsforhold. Dette gør ofte arbejdet vanskeligt.  
Til disse opgaver kræver det et arbejdskøretøj, der er skræddersyet til dine behov. 
APZ 531/531 H er i denne klasse vores mest kraftfulde af slagsen.  
Det ergonomisk og veldesignede førerhus giver føreren en maksimal arbejdskomfort.  
Derudover leveres APZ 531/531 H som standard med et kamera på siden af førerhuset, som gør 
det muligt for føreren at se gravemaskinen ind i de blinde vinkler.  
Et ryddeligt, velstruktureret instrumentbræt, som indeholder alle de nødvendige komponenter, 
sikrer, at brugeren kan nyde den højest mulige betjeningskomfort. 
APZ 531/531 H har permanente firehjulstræk, som garanterer brugeren konstant mobilitet også på 
vanskelige jordforhold. Især evnen til nemt at skifte mellem de 4 styrefunktioner – forhjuls, -
baghjuls, -firehjuls og krabbestyring en fordel ved manøvrering af maskinen. 
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APZ 531/531 H er udstyret med et omfattende hydrauliksystem, som giver mulighed for brug af 
redskaber som f.eks. hækkeklipper, jordbor eller en hydraulisk hammer, uden eller kun delvise 
yderligere justeringer. 
Det er muligt at tilpasse gravemaskinen optimalt med forskellige ekstraudstyr, så den passer til 
dine behov for en mobil gravemaskine. 
 
 
"Fuldt affjedret kabine" 
"Nem vedligeholdelsesadgang med det vibbebare førerhus" 
"Ergonomisk førerhus med optrækkelig buet forrude og skydedør" 
"Hydraulisk betjente funktioner" 
"Iveco-motor med 150 hk" 
”Kraftig 950 mm. drejekrans” 
"Load-Sensing Hydraulik" 
"Blindvinkelassistent som standardudstyr" 
"Maksimal hastighed på 40 km/t" 
"Hydrostatisk transmission" 

 
 

Data. 
 

IVECO turbodieselmotor, type F 1 C 3.0 EU 6 110 KW /150 HK 

Hydraulik  LS (Load Sensing) 

Længde transport   

Brede 1,27 m til 1,80 m med dobbeltdæk. 

Højde  

Aksel afstand for/bag  

Min. sporvide udvendig   

Max. sporvide udvendig  

Venderadius   

Fri højde  

Rækkevidde radius 531 7300 mm. / 531 H 7000 mm. 

Løfte kapacitet  

Arbejdsområde 360 ̊ 

Drejekrans  950 mm. 

Greb størrelse  760 x 900 mm. 

Transport hastighed 20 km/t. med mulighed for 40 km/t. 

Vægt ca. 5.500 kg. 

 


