
Norskproduserte 
hengere med 

lastekapasitet 
fra 1 til 20 tonn

FOSS - EIK



Robuste tilhengere bygget for å tåle store 

påkjenninger og røff bruk over lang tid.

Rektangulær ramme i firkantrør gir meget stabil 

konstruksjon. Alle Foss-Eik tilhengere er lavbygde med 

hjulene plassert ut til sidene. Dette gir lav lastehøyde 

og stabil transport.

Kraftige, tettsittende tverrbjelker i lasteplanet er 

felt ned i langsgående, spesialformede bærevanger 

i ekstra høyfast stål. Dette gir en kraftig konstruksjon 

med lav egenvekt.

Bunnplata ligger på de langsgående bærevangene 

i tillegg til tverrbjelkene. Dette hindrer nedbøyning 

av bunnplata.

•	 Solid	konstruksjon

•	 Stort	produktspekter

•	Tilpasset	kundens	behov

•	Lav	lastehøyde

•	Norskprodusert

Foss-Eik hEngERE 
– stort utvalg i 
modeller og størrelser



FOSS-EIK gardshenger

En robust all-round henger med kraftig bunn og 

solide trelemmer. Bygget for transport av korn, 

gras og grov masse. Også velegnet til transport 

av belte gravemaskin.  

Kraftige, tettsittende tverrbjelker og bunnplate i 

4 mm hardstål (bilde) gjør tilhengeren velegnet til 

grov masse-transport.

kan utstyres med tilleggslemmer etter ønske.

Lasteevne 4 til 12 tonn - eventuelt etter ønske og behov.

kan utstyres med tilleggslemmer etter ønske. 

Leveres også med stållemmer.

Silolemmer kan leveres med automatisk åpning av 

baklem (bildet). Alternativ manuell åpning.

Den teleskopiske tippsylinderen gir meget rask tipping 

og god tippvinkel på mellom 55 og 60 grader.

De meget kraftige, tettsittende tverrbjelkene i laste-

planet sammen med langsgående bjelker som også ligger 

opptil bunnplata, gir en særdeles solid konstruksjon, og 

gjør tilhengeren velegnet til røff transport.

Understellet er av solid rektangulær utførelse som sikrer 

tilhengeren stabilitet. Leveres også med treveis tipp.

Type	nr.	 	 7.44	 7.60	 7.80	 7.85	 7.100	 7.120

Lasteevne ca. tonn 4,4 6 8 8,9 10,7 11,9

Egenvektt  tonn 0,9 1,2 1,8 2,0 2,4 2,9

Totalvekt  tonn 5,3 7,2 9,8 10,9 13,1 14,8

Planstørrelse  cm 310x180 350x200 400x220 400x240 400x240 450x240

største lengde  cm 433 473 545 545 545 595

største bredde  cm 188 208 228 248 248 248

Lemhøyde
side, bak/front cm 30/45 30/45 45/60 45/60 45/60 45/60

Tilleggslemmer:

silolemmer
side/bak  cm 130/180 130/180 130/180 130/180 130/180 130/180

kornlemmer  cm 90 90 90 90 90 90

Potetlemmer  cm 30 30 45 45 45 45

Mest brukte hjul  400/60-15,5’’ 500/50R17’’ 400/60-15,5’’ 400/60-15,5’’ 400/60-15,5’’ 500/50-15,5’’



Er	beregnet	 for	 transport	av	8	 tonns	beltegrav-

emaskin og grov massetransport. Har kraftige, 

tettsittende tverrbjelker i planet og bunnplate i 

hardstål.

Bunnplate i 4 mm kvalitet hardox 450.

side og frontlem i 4 mm stål i kvalitet Domex 650. 

hydraulisk baklem. 

FOSS-EIK Lett dumper

FOSS-EIK Dumper

Dumperkasse til lastebil.

Er beregnet for grov masse og transport av stein.  

Velegnet til transport av beltegravemaskin.  

Ideell å henge bak hjulgående gravemaskin.  

har ekstra kraftige, tettsittende tverrbjelker i planet. 

Bunn og sider i hardstål, kvalitet hardox 450. kassens 

bærevanger er i spesialformet ekstra høyfast stål. 

hydraulisk baklem. Lasteevne 1 – 20 tonn. 

Andre platetykkelser og størrelser kan leveres.

kan leveres med hydraulisk fjæring og sving på hjul.

Lyktene på Dumper og Lett Dumper har gummi-

demping mot vibrasjon.

Krokløftkasse.   

Utskyvbare sidelemmer gir ekstra bredde for transport 
av stor gravemaskin. Krever dispensasjon.



Nedfellbare sidelemmer er ekstrautstyr

Typenr.	 	 5.60	 5.80	 5.100	 5.120	 5.150	 5.160	 5.85.LD	 5.100.LD	 5.120.LD

Lasteevne ca. tonn 6 8,2 10,2 12 15 16 8,5 10,5 11,8

Egenvekt tonn 1,6 2,7 2,9 3,4 4 5 1,9 2,6 3,0

Totalvekt tonn 7,6 10,9 13,1 15,4 19 21 10,4 13,1 14,8

Planstørrelse innvendig cm 325x 200x50 400x235x50 400x235x60 400x235x80 450x235x80 450x235x100 400x235x50 400x235x60 450x235x60

største bredde cm 213 248 248 248 248 248 248 248 248

Lastevolum
(strøket volum) m2 3,5 4,7 5,6 7,5 8,5 10,5

Mest brukte hjul  400/60-15,5’’ 400/60-15,5’’ 400/60-15,5’’  500/60-22,5’’ 600/50R22,5’’ 500/50R17’’ 500/50R17’’ 500/50R17’’
eller  500/50R17’’ 500/50R17’’ 500/50R17’’ 500/50R17’’ 600/50R22,5’’ 385/65R22,5’’
    560/45R22,5’’ 560/45R22,5’’ 560/45R22,5’’ 445/65R22,5’’

Platetykkelse bunn/side
andre dim. kan leveres mm 8/4 8/4 8/6 8/6 8/6 8/6 4/4 4/4 4/4

Dumper med kraftige hjul

Solid kasse. Bunnplata ligger på kraftige tettsittende tverrbjelker. 
Bildet viser dumper med fjærer og utsytyr for full hastighet.

Trippelboggi 24 tonn. Last ca. 20 tonn. 
Kan leveres med sving på bakre og fremre aksel.

Dumper	med	bunn	og	sider	i	Hardox	450	 	 	 	 	 	 Lett-dumper



Industritrallens spesifikasjoner utvikles etter 

nært samarbeid med kunde – i henhold til bruks-

område, ønsker og behov.

FOSS-EIK

FOSS-EIK Maskintralle

Maskintralle

Lasteevne tonn 6 16 21

Egenvekt tonn 1 3 6

Totalvekt tonn 7 19 27

Planstørrelse cm 500x200 550x250 700x250

Mest brukte hjul  215/75R17,5’’ 215/75R17,5’’ 215/75R17,5’’

Antall aksler  1 2 3

Maskintralle for minigravemaskin og store 

maskiner.		Denne	leveres	med	bunnplate	i	6	mm	

stål eller med treplank	 i	 bunn.	 De	 store	 trallene	

har skrå bak for lettere å laste maskinen.

Maskintralle for minigravemaskin leveres på fore-

spørsel. Meget stabil – lav lastehøyde.

Kan også leveres utstyrt for transport etter lastebil (bilde)

For transport 

Hevbar for transport 
av elementer

Transport og
Industritralle



FOSS-EIK Stabilisator

Foss-Eik stabilisator for bedre komfort og bedre 

sikkerhet.

gir vektoverføring til traktorens foraksel og stabili-

serer traktoren. Øker kjørekomforten. Lett å etter-

montere.

Ta	kontakt	for	nærmere	informasjon.

FOSS-EIK Tilleggsutstyr

Fjærer og utstyr for høghastighet. Alle tilhengere kan 
leveres i ønsket farge. Strølem i stål eller aluminium.

Påbygg graskasse 25 m3Fjæret drag, patentert.
Med dette utstyret kan til-
hengeren løftes i front, og 
senkes dermed bak til en 
behagelig høyde å klatre 
oppi med gravemaskin

Kulekrok. En sikker forbindelse til traktor

Hydraulikkslanger og kabler er godt 
festet i front. Dette begrenser øde-
leggelsen om man er uheldig f.eks. 
ved frakobling.

• Fjærer og utstyr for høy hastighet
• Fjæret drag
• Verktøykasse
• Arbeidslys
• Markeringslys
• Bremsekraft regulator
• Katastrofebrems
• Drift på hjulene
• Innvendige surringskroker
• Bremser, boggi
• Hydraulisk baklem (standard på dumpere)
• Tilleggslemmer
• Ryggekamera
• Luftbremser
• Hydraulisk fjærboggi

Alle modeller kan leveres med andre kassemål, 

hjuldimensjoner etc. tilpasset kundens behov. 

Be om tilbud.



FOSS - EIK
Produsent	av	traktorhengere	siden	1950

Foss-Eik Mekaniske Verksted AS, Vardheiveien 48, 4340 Bryne
Telefon 51 68 08 00   Telefaks 51 67 59 00   post@foss-eik.no

www.foss-eik.no
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