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MODELL 330
Motor stanser automatisk etter 2,5 minutt dersom man 
ikke velger og deaktivere selv. Er kassen toppmatet vil 
det være ca 30 ltr sand igjen i kassen etter 2,5 minutt. 
Er den frontmatet vil kassen være tom etter 2,5 minutt.

MODELL 200
Motor stanser automatisk etter 2,5 minutt dersom man 
ikke velger og deaktivere før. Kassen er tom etter 1,5 
minutt.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Materiale: 3 mm sjøvannsbestandig aluminium
Motor: Bosch 24V 63W
Varmeelement: Ø 20 mm rustfritt, 24V 70W
Normaldrift: 6A
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BEVOGRIP SANDSTRØER
BevoGrip er utviklet i Norge og produsert i Danmark. 
Det er lagt vekt på å bruke komponenter av høy kvalitet. 
Dette fører til en tryggere hverdag for både sjåfør, 
medtrafikanter og last. 

Under produksjon er det lagt vekt på en miljøvennlig 
fremstilling av produktet. 

Systemet blir levert med radiostyring som standard. Det 
er også mulig å styre systemet på tradisjonelt vis, med 
brytere i førerhytten.

Kunden må selv besørge originale brytere fra den 
aktuelle chassileverandør. Dette for å opprettholde stan
dard, kvalitet og da også driftsstabilitet.

Varmeelement ligger sentralt plassert, over utmater
aksel direkte, i sanden. Dette fører til høy utnyttelse av 
effekten i elementet og man unngår da fastfrosset sand.
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Art. no. Modell Lengde Høyde Dybde Volume Vekt
539054 200 200 mm 600 mm 650 mm 45 liter* 20,0 kg
539049 330, høyre 330 mm 600 mm 650 mm 60/95 liter* 27,5 kg
539048 330, venstre 330 mm 600 mm 650 mm 60/95 liter* 27,5 kg

* Rustfri toppluke (539055) og plastluke (539072) kan bestilles.
* 48 mm maskingrus
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Modell 200 Modell 330*

 Motor montert direkte på aksel.

 Lav egenvekt.

 Kun 6 amp strømforbruk.

 Automatisk overbelastningsvern.

 Automatisk stoppfunksjon etter 2½ minutt.

 Energioptimal plassering av varmelegeme.

 Motor fra Bosch.

 Elektronikk fra Teleradio.

 Varmeelement fra Norsk Backer.


