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Dansk udviklet – Dansk fremstillet

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

PRODUKT
OG PRISLISTE 2022

CTR3 Max 3T CTR10 Max 10TCTR2 Max 2T

Compacttilt™ er produktet til
enhver maskine i klasse 0 til 10T

Valget for den maskinfører der ønsker:

Vægten på ekstraudstyr er en primær faktor for maskinens maksimale 
ydeevne. Derfor er det vigtigt den er lav. Det er den på alle Compacttilt™

 produkter. Alle Compacttilt™  har også hele 2×50⁰ tiltgrader, udviklet til  
arbejdet i smalle render og under komplekse arbejdsforhold. Hvorvidt 
du skal vælge med eller uden rotation på dit Compacttilt™

 vurdering af hvad du ønsker din maskine skal kunne.  
Compacttilt™

 tilbyder en løsning til alle maskiner og opgaver.

• Driftsikkerhed
• 
• Max antal tiltgrader i sin skovl og ekstraudstyr
• Smalt design og intet der er i vejen for udsyn og 
arbejdets udførsel
• Nem udskiftelige reservedele
• Pin-lock låsesystem og et sikkerhedsgodkendt produkt
• Dansk produceret

Lavest muligt produktvægt på ekstraudstyr
Driftsikkerhed

Max antal tiltgrader i sin skovl og ekstraudstyr
Smalt design og intet der er i vejen for udsyn og 

arbejdets udførsel
Nemt udskiftelige reservedele
Pin-lock låsesystem og et sikkerhedsgodkendt produkt
Dansk produceret

Lavest muligt produktvægt på ekstraudstyr
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 – vil være en

Kan fås med eller uden rotation
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Dansk udviklet – Dansk fremstillet

Compacttilt™
er mere end compakt design:
På fabriksvej 5 i Nr. Åby er vi et team af engagerede kollegaer, der hver dag går efter at udvikle og 
producere markedets bedste tiltsystemer. Det gør vi ved at inddrage alle aspekter, og udfra devisen at et 
tilt produkt er meget mere end en tiltfunktion.
Her i oversigten �nder, du nogle af de emner Compacttilt™ skiller sig ud fra andre produkter:

PRODUKT
OG PRISLISTE 2022

standard
S

Hydraulisk
hurtigskifte fremstilles 
efter den internationale 
S-standard

Hydraulisk hurtigskifte 
fremstilles med den 
internationale standard 
for Pin Lock låse-system

Compacttilt er 
konstrueret med 
oliesmurte lejer

I et Compacttilt har 
glideren et fuldt indgreb i 
alle skovlens positioner – 
og dermed lige styrke i 
alle tilt positioner

Alle udsatte komponenter 
og konstruktioner der 
indgår i CT produkter 
fremstilles i højstyrkestål 
og Weldox®

Alle materialer er 
CE-mærket, og produkt 
konstruktioner udført  
efter anvendelse af 474-1 
og ISO®13031

Compacttilt er 
risikovurderet af ekstern 
forvaltning og godkendt 
af Risikostyrelsen

Krog godkendt ved 
certificeret løftetest

Alle svejsninger foretages 
efter Certifikater

Vi siger OK til brug af 
hammer på alle 
Compacttilt (CT) 
produkter

Compacttilt er et 
patenteret® produkt 
udviklet på ny teknologi

Vi tilbyder 2 års garanti 
på vores produkter

2

Alle produkter fremstilles 
med unikt serienr, hvor 
alle hændelser registreres

Dansk Fremstillet & 
Dansk Udviklet, fra 
fabrikken på Fyn 

garanti 

380.dk
compacttilt.dk

Du kan se
en film om os
youtu.be/8G6y-AJaMog

års 

Kompakt design
Smal produkt bredde
Lav vægt
Maximal tiltvinkel

2×50˚
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Dansk udviklet – Dansk fremstillet

Prisliste September 2022

PRODUKT
OG PRISLISTE 2022

Compacttilt™

Gravemaskine 
vægt op til 1,2 t

Gravemaskine
vægt 1-2 t

Gravemaskine
vægt 2-3 t

Gravemaskine
vægt 3-6 t

Gravemaskine
vægt 6-10 t

CT1G1

Beskrivelse Fæste
str.

Valg af 
Hydraulik system

Varenr.
Pris. Vejl. 
udsalg
ex. moms. 
DKK

CT2G3

CT3G2

CT6G1

CT10G2

• Halvautomatisk
• 2×50⁰ tiltgrader
• Kun 18 cm i breddemål
• Vægt 15 kg
• S-standard

• Hydraulisk hurtigskift
• 2×50⁰ tiltgrader
• Kun 18 cm i breddemål
• Vægt 30 kg
• Pinlock
• S-Standard

• Hydraulisk hurtigskift
• 2×50⁰ tiltgrader
• Kun 20 cm i breddemål
• Vægt 48 kg
• Pinlock
• S-Standard

• Hydraulisk hurtigskift
• 2×50⁰ tiltgrader
• Kun 20 cm i breddemål
• Vægt 65 kg
• Pinlock
• S-Standard

• Hydraulisk hurtigskift
• 2×50⁰ tiltgrader
• Kun 29 cm i breddemål
• Vægt 95 kg
• Pinlock
• S-Standard

S30-150
S30-180
MH30

CT1 17.400,00

28.900,00

33.100,00

41.000,00

44.200,00

51.000,00

55.200,00

59.800,00

63.500,00

CT2-HS4

CT2-HS2

CT3-HS4

CT3-HS2

CT6-HS4

CT6-HS2

CT10-HS4

CT10-HS2

S30-150
S30-180
MH30

HS4
(standard vendeblok)

HS2
(inkl. ventil integreret på 
tiltet for nem montering, 
når maskinen ikke har 
låsehydraulik)

HS4
(standard vendeblok)

HS2
(inkl. ventil integreret på 
tiltet for nem montering, 
når maskinen ikke har 
låsehydraulik)

HS4
(standard vendeblok)

HS2
(inkl. ventil integreret på 
tiltet for nem montering, 
når maskinen ikke har 
låsehydraulik)

HS4
(standard vendeblok)

HS2
(inkl. ventil integreret på 
tiltet for nem montering, 
når maskinen ikke har 
låsehydraulik)

S40

S40
H45

H45

•

•
•

•
•

•
•

•
•

Tilvalg

Maskinen
skal være
udstyret
med

1P           1P+LH

Betegnelser: Maskinen skal være udstyret med:
1P = Maskinen har 1 proportionalt udtag
1P+LH = Maskinen har 1 stk. proportionalt udtag + låsehydraulik

Krog str. 

Pris. Vejl.  730,00  875,00  980,00
udsalg ex. moms. DKK
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S45

1T
(Alle CT)

2T
(CT3, CT6, CT10)

3T
(CT6, CT10)
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1T
(Alle CTR)

2T
(CTR10)

3T
(CTR10)
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