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3-tonn Elektrisk Vinsj 

Batteridrift
Kabelvinsj TL 3022 finnes nå i elektrisk utgave med 
en trekkekraft opptil 30 kN. Vinsjen er batteridrevet 
med en kapasitet på 10,5 kWh. 

Vinsjen bruker batteriteknologi fra BMW og 
lithiumbatteriet som sitter i vinsjen har et 
integrert batteri styringssystem som beskytter 
mot overlading, kortslutning, dyp utladning og 
overopphetning. 

Miljøvennlig
Med elektrisk motor slipper man vedlikehold som  
oljeskift, skifte av filtrere, tennplugger osv. Med 
plugin charge løsning kan man bruke vinsjen og 
lade samtidig. 

Denne vinsjen passer ypperlig til prosjekter i 
urbanestrøk hvor det stiller krav til støy. Det at 
vinsjen er utslippsfri er også en stor fordel ved 
arbeid i tunneller og gruver samt EX-områder.  

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

TL 3022 DRE er en fossilfri vinsj som 
passer utmerket til for alle som vil 

bidra til bærekraft og møte 
anbudskrav om utslippsfrie bygge- 

og anleggsplasser

TL 3022 DRE er en
batteridrevet
vinsj som gir

null utslipp og er
stillegående
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3-tonn Elektrisk Vinsj
TL 3022 DRE

Standardutstyr
TL 3022 Kabelvinsjen er utstyrt som standard med elektronisk 
enhet (MP50), dynamometer og sett med verktøy. For å 
komplettere vinsjen trengs det fjernkontroll, wire og svivel. 

Tekniske data Vinsj

Artikkel nummer TL 3022 DRE-1050/9

Varenummer 99 615 10 

Drift Batteridrift

Type Nokkevinsj Elektrisk 30 kN

Max effekt 13 kW

Trekkraft (Lavgir) 30 kN

Trekkraft (Høygir) 0,7 kN

Trekkhastighet (Lavgir) 0-20m/min

Trekkhastighet (Høygir) 0-80m/min

Wire 1050m x Ø 9mm

Dimensjoner LxHxB 4054x1547x1702 mm

Vekt (Uten wire) 905 kg

MP 50
MP 50 er elektronisk enhet med 7” TFT touchscreen display som 
gir deg oversikt over trekkrefter og hastighet slik at man har 
full kontroll under strekking. Man har mulighet til å logge og 
registrere strekkingen samt eksportere denne rapporten i PDF 
via USB eller trådløst til din mobil eller nettbrett. 
I rapporten vises parametre som:

- Strekkrefter
- Hastighet
- Lengde
- GPS koordinater
- Kabeldata

Tekniske data Batteri

Battericelle LMO-NMC

Merkespenning 44,4 V

Batterikapasitet 2 x 5275 Wh (10,5 kWh totalt)

Max utladningsstrøm 200 A

Lade spenning 100-240 V AC

Maks ladestrøm 15 A

Ladetid 4 timer

Driftstid batteri ved 30kN 1.5 time - 10m/min

Driftstid batteri ved 20kN 2 timer – 10m/min

Driftstid batteri ved 10kN 5 timer – 10m/min

9 vedlikeholdspunkter man slipper 
med El-vinsj


