
MARKEDETS

MINDSTE

TILTROTATORER

CTR2
CTR3
CTR10
Til 2T, 3T og 10T maskiner

Dansk udviklet – Dansk fremstillet



Dansk udviklet – Dansk fremstillet

Compacttilt™ Rotatorer tilføjer gravemaskinen nye 
styrker og tilfører maskinen maximalt effektivitet. 
Nogle af de udvalgte nøgle punkter for at vælge 
Compacttilt Rotator er:

• Compacttilt Rotator tilfører gravemaskinen langt 

maskinen under opgavens udførsel.

• 
Maskinføren underlader  at skulle forlade førerhuset 

• Compacttilt Rotator er markedets smalleste 
produkt. Det betyder maskinen kan gå ned i helt 
smalle render og arbejde under snævre forhold. 
Det er vigtigt i f.eks. byzoner eller når opgaven skal 

• Med fuld rotation opnås det, at maskinen kan løse 
mangeartede arbejdsopgaver på kort tid.

• Stor sikkerhed i det maskinføreren kan løse 

fra førerhuset.

Compacttilt adskiller sig især ved:

1. Ingen

stempler – 

intet er i vejen
på siderne 

af gravearmen

8. Mulighed for 

rotationssensor 

på alle 

størrelser

3. Produktet

er skabt til

effektivt arbejde

i smalle render

4. Dansk

udviklet og 

fremstillet –
 af 380⁰Invent
i Nr. Åby på Fyn

2. Hele 2×50

tiltgrader – 

for maximalt

i gravearmen
9. Flere

muligheder for 

advancerede styrresys-

temmer –  for optimal
brugeroplevelse og 

brugervenlighed

7. Fremstillet

i højstyrkestål

11. Øget 

effektivitet 

med op

til 50 %

6. Alle

sliddele er 

udskiftelige

10. Lav vægt 

Sikrer mere 

nyttelast 

per skovl

5. Består af den 

unikke patenteret 

Compacttilt™ motor – 

der skaber en stærk 
motor med minimale 

antal sliddele



 Data/compacttilt str.  CTR2 CTR3 CTR10 

 Vejl. maskine str. 2.000 kg 3.000 kg 10.000 kg

 Indbygningshøjde fra 260 mm 305 mm 450 mm

 Bredde 253 mm 285 mm 390 mm u. klo
    490 mm m. klo  

 Vægt inkl. maskinfæste og ventilblok 65 kg 92 kg 280 kg u. klo
    320 kg m. klo  

 Total tiltvinkel ⁰001 ⁰001 ⁰001 

 Tiltvinkel ⁰05×2 ⁰05×2 ⁰05×2 

 Type af hurtigskift S30-150, S30-180, MH30 S40 H45

 Ekstraudtag 1 1 2 stk. når uden klo
  (1/4”) (3/8”) 1 stk. når med klo 

 )”2/1(     

 Max Brydemoment KnM 4,83 6,02 3,21 

 Rotationsgrad rotator giledneU giledneU giledneU 

 El-system V42/V21 V21 V21 

 Hydrauliksystem HS2, HS6 HS4, HS6, HS8 HS8, HS4-HF (high �ow),
    HS4, HS2

 Krog glavliT glavliT glavliT 



Compacttilt™ 
produktfamilien 
Markedets mindste 
tiltprodukter til maskiner
i vægtklasse 0-10T

380.dk  /  compacttilt.dk

CT1 
0 - 1.250 kg

CT2
Max 2T

CT3
Max 3T

CT6
Max 6T

CT10
Max 10T

CTR3
Max 3T

CTR10
Max10T

CTR2
Max 2T

Compacttilt™
udmærker sig ved:

• Ingen stempler

• Lav vægt

• 100 tiltgrader

• Udviklet til arbejdet i smalle render

• Alle med den unikke Compacttilt™ Motor

• Dansk udviklet og produceret

380° Invent
Fabriksvej 5 
DK 5580 Nørre Åby 
mail@380.dk
+45 64 42 20 80


