
Med et Compacttilt™ Rotator tilføres gravemaskinen hele 2×50 
graders �eksibilitet i gravearmen og fuld rotation. Skovlen eller 
redskabet opnår med et Compacttilt™ Rotator at både kunne rotere 
uendeligt samtidig med redskabet kan tilte hele 2×50 tiltgrader til 
højre og venstre side. Dermed optimeres maskinens grave 
egenskaber, eksempelvis ved planering, sokkelarbejde, jord�ytning 
og afretnings opgaver. 
Det opnås samtidig også evnen til at grave en skarp kant helt tæt på 
maskinen– og dermed kan gravemaskinen med et Compacttilt™
udfører forskelligartede graveopgaver uden maskinen skal �yttes. 

Det er både god driftsøkonomi og godt arbejdsmiljø for 
maskinføreren.
Det unikke ved Compacttilt™ er produktets kompakte design. 
Compacttilt™ er udviklet efter at sikrer en lav produktvægt, lav 
produkthøjde og et smalt design – der sikrer et intet er i vejen når 
maskinen skal løse sin arbejdsopgaver og maskinen bevare sine 
egenskaber til at grave i smalle render. 
Compacttilt™ Rotator tilbydes også med stort styresystem som 
tilvalg, inkl. joystick og touchskærm. 

Compacttilt™ er dansk 
– udviklet i samarbejde med danske maskinfører!

CTR3 Max 3T
• Total Bredde 28,5cm
• Total vægt 92 kg

CTR10 Max 10T
• Total Bredde 39,0cm
• Total vægt 280 kg

CTR2 Max 2T
• Total Bredde 25,3cm
• Total vægt 65 kg

Ingen stempler der 
kan ”hænge i”

Mulighed 
for klo

Til alsidigt 
entreprenørarbejde 

Smalt
design

Til e�ektivt 
gravearbejde

Til e�ektivt 
planeringsarbejde

Velegnet til arbejdet 
i smalle render

Lav vægt – ideelt når hele 
gravearmens længde skal i brug

Dansk udviklet – Dansk fremstillet 



Landbrug Skovbrug

VVS Nybyggeri

Kabelgravning Vejarbejde

Anlægsarbejde Jernbane

CT1 0 - 1.250 kg CT2 Max 2T CT3 Max 3T CT6 Max 6T CT10 Max 10T

CTR3 Max 3T CT10 Max 10TCTR2 Max 2T

Compacttilt™ tilfører din maskine 
flere egenskaber og bedre driftsøkonomi. Compacttilt™

er markedets mindste og smalleste tilt og  tiltrotatorprodukter 
til entreprenørmaskiner i klasse 0-10T.  

Vægten på det udstyr som påmonteres gravemaskinen, er en primær faktor for maskinens maximale ydeevne. 
Derfor er det vigtigt den er lav. Det er den på alle Compacttilt™ produkter. Alle Compacttilt™ har også hele 2×50⁰ tiltgrader. 

Alle Compacttilt™ produkter er udviklet til arbejdet i smalle render og under komplekse arbejdsforhold. Hvorvidt du skal vælge med 
eller uden rotation på dit Compacttilt™ – vil være en vurdering af hvad du ønsker din maskine skal kunne. 

Compacttilt™ tilbyder en løsning til alle maskiner og opgaver.


