
Betongroterare
Byggd för nordiskt klimat



Ta kontroll över 
din utläggning
Med vår betongroterare har vi lyckats med en extraordinär balansakt. Hållfastheten och styrkan 
är högre än någonsin, samtidigt som vi håller nere vikten. Du behöver bara bestämma om 
behållaren ska vara på 4, 7, 8, 9 eller upp till 14 kubikmeter.

Den hydrauliska utmatningsrännan har proportionaldrift 
och styrs genom en handhållen radioenhet, men kan även 
nödköras med spakarna. Med de två joystickarna kan 
du smygköra rännan och det blir enklare och framförallt 
roligare att lägga ut betongen precis där du vill ha den.

Alla vatten- och oljetankar är gjorda i rostfritt stål och 
påbyggnaden är gjord för det nordiska klimatet. Du kan 
välja till en hydrauliskt lyftbar inlastningstratt, så att det 
blir lättare att göra rent tunnan, och hydraulisk slas för att 
enkelt kunna lasta ur bakåt i exempelvis en betongpump.

• Välj volym 4–14 m3

• Alla tankar är gjorda i rostfritt stål

• Styr utmatningen med radioenhet 
eller spakarna i manöverskåpet

• Hydraulisk och proportionalstyrd 
utläggningsränna

• Byggd för nordiska klimat

• Du kan välja flera smarta tillbehör



Fem fördelar med vår betongroterare
Anpassningsbar
Våra standardmodeller har nominella volymer på 4–14 m3 
och vår minsta storlek går att köra på ett tvåaxligt chassi. 
Vi kan anpassa och specialtillverka betongroteraren efter 
dina önskemål.

Rostfritt och robust
Vatten- och formoljetankarna är tillverkade i rostfritt 
stål, vattenkretsen är tryckgodkänd och den roterande 
behållaren är mycket robust i sin konstruktion. Det är 
grunden i vad vi kallar nordisk kvalitet.

Radiostyrd utläggningsränna
Du kan välja mellan fem, sju eller nio meter lång 
utläggningsränna, som du styr med en handhållen 
radiokontroll. Du kan smygköra rännan med två 
joystickar eller nödköra den från manöverskåpet.

Tillbehör – hydrauliskt lyftbar inlastningstratt
Underlätta rengöringen genom smidigt vinkla upp tratten 
med hydraulik, så att du kommer åt både manuellt och 
med tvättlans. Det blir även lättare att komma in i 
trumman för service och reparationer. 

Specialbehållare för gruvdrift
Med lägre höjd och mindre utläggningsrännor går det 
smidigt att leverera i gruvor och tunnelbyggen, utan att 
vi prutat på funktion eller volym. Vi kan även leverera med 
eldrift för att minska avgaserna i trånga utrymmen.



LAXO tar egna vägar
Vi brukar säga att vi bygger bra saker för dig som arbetar med transporter på vägen 
eller i skogen. Genom att hela tiden pressa gränsen för vad som är möjligt, lyssna på 
våra kunders önskemål och tänka utanför boxen har vi positionerat oss som en av 
världens främsta utvecklare av påbyggnader, timmerutrustning och lastsäkringar.

Många av de uppfinningar och lösningar vi har utvecklat genom åren har senare blivit 
norm i branschen. Det vi ser hos flera andra fabrikat idag är innovationer som vi tog 
fram för många år sedan. Vi behåller vår ledande position genom att rita in flexibilitet, 
kvalitet och lönsamhet redan på konstruktionsstadiet.

Vi bygger och utvecklar
• Snabblåssystem
• Liftdumper
• Timmerbankar
• Lastsäkring
• Betongroterare
• Kranavställare
• Fastflak

LAXO Mekan AB
Telefon: +46 (0)19 30 56 00

E-post: info@laxo.se
Webb: laxo.se


