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ATV Kombivinsj

ATV sett
Takket være ATV-settet - bredere hjulaksler, utvidet 
slepeanordning og ATV-hjul, spiller det ingen rolle 
om slepet skal foregå i bygaten eller i skogen.

Kombivinsj
Navnet kombivinsj er basert på at maskinen har 
en nokkevinsj og en trommelvinsj, som muliggjør 
funksjon for både kabellegging og installasjon eller 
riving av luftledninger. En fordel med nokkevinsjen 
er at du alltid har tilgang til maksimal trekkraft. 
Blant tilleggsutstyret er tromler tilpasset hver vinsj-
funksjon.

Betjening
Betjening foregår ved hjelp av et manometer, 
forover / bakover og to hastigheter (høy- eller 
lavgir). Ved høyt gir halveres trekkraften samtidig 
som trekkhastigheten dobles, og omvendt ved lavt 
gir. Gjennom en flowventil justeres den maksimale 
trekkraften etter ønske.

Vi designer og leverer pålitelige og smarte elektriske 
løsninger og kompetanse for distribusjonsnett og 
bygninger.

Om det er kabel- eller linjearbeid, 
får du jobben gjort med 2103 ATV,  

uansett hvor jobben skal utføres.

2103 ATV er en linje 
og kabelvinsj som 
elsker utfordringer - 
montørens beste venn
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Standardutstyr
Kombivinsjen er utstyrt som standard med bensin eller 
dieselmotor, manometer, tauspreder for både trommel og 
nokkevinsj og beskyttelsesdeksel.

Type El.nr

Tom trommel, 3060-0021 88 567 81

Stålwire med stålkjerne 5mm 500m 13 091 45

Tau, forstrekt polynite 8mm 500m 88 563 91

Tau, forstrekt polyester 7mm 750m 88 563 93

Tau, forstrekt polyester 7mm 1000m 88 563 98

Skrottrommel, 2040-0215 88 567 67 

Tekniske data

Bensin

Artikkel nummer 2103-0008

Varenummer 99 614 26

Type Kabelvinsj / Linjemaskin ATV

Trekkraft nokkevinsj 500 kp (høy) / 1000 kp (lav)

Trekkraft trommevinsj 175 (høy) / 345 kp (lav)

Trekkhastighet nokkevinsj 40 m/min (høy) / 20 m/min (lav)

Trekkhastighet trommevinsj 116 m/min (høy) / 58 m/min (lav)

Motor Honda

Vekt (unntatt trommel) 346 kg

Dimensjoner 2910 x 1050 x 1515 mm

Tilbehør
Avhengig av bruksområde, velges trommel beregnet på kabel 
eller luftledning. For å beskytte vinsjen mot tyveri er det også 
mulig å supplere med tilhengerlås.

Kombivinsjen kan suppleres med en rekke 
forskjellige alternativer, avhengig av om du 

vil bruke vinsjen som linjemaskin, kabelvinsj 
eller har muligheten til å bruke begge 

funksjonene. 


