
Concrete Elephant

Betonudlæggeren Concrete ElephantBetonudlæggeren Concrete Elephant
- Overtager betonfolkenes mest nedslidende slæbe- og løfteopgave- Overtager betonfolkenes mest nedslidende slæbe- og løfteopgave
- Frigør mandskab til andre opgaver - Frigør mandskab til andre opgaver 
- I får markant bedre arbejdsmiljø, derfor måske lettere ved at finde - I får markant bedre arbejdsmiljø, derfor måske lettere ved at finde 
        nye folk samt potentielt færre sygedagenye folk samt potentielt færre sygedage

For et bedre arbejdsmiljøFor et bedre arbejdsmiljø

År 2000- beton lægges ud med År 2000- beton lægges ud med 
rør og slange?rør og slange?

År 2021- nu lægges beton ud med  År 2021- nu lægges beton ud med  
hjælp fra en elefant og et smilhjælp fra en elefant og et smil



Elefanten sluttes direkte til pumpen og Elefanten sluttes direkte til pumpen og 
rækkeviden øges med ekstra 30 m.rækkeviden øges med ekstra 30 m.

Maskinen styres direkte fra fjernbetjeningMaskinen styres direkte fra fjernbetjening

Maskinfakta:Maskinfakta:
- Concrete Elephant er 100% elektrisk (Batteri + 230v)- Concrete Elephant er 100% elektrisk (Batteri + 230v)
- Kobles sammen med betonpumpen, der pumper betonen igennem - Kobles sammen med betonpumpen, der pumper betonen igennem 
    slangen på maskinen     slangen på maskinen 

Data:Data:  
- 30 meter 4” slange- 30 meter 4” slange
- Højde: 186 cm- Højde: 186 cm
- Bredde: 191 cm- Bredde: 191 cm
- Længde: 328 cm- Længde: 328 cm
- Egenvægt uden beton i oprullet slange: 1360 kg.- Egenvægt uden beton i oprullet slange: 1360 kg.
- Totalvægt med beton i oprullet slange: 1900 kg. - Totalvægt med beton i oprullet slange: 1900 kg. 
- Højeste enkelthjulstryk =  600 Kg.- Højeste enkelthjulstryk =  600 Kg.
- Batteri tid op til 8 timer, herefter tilsluttes 230v og maskinen kan lades samtidig - Batteri tid op til 8 timer, herefter tilsluttes 230v og maskinen kan lades samtidig 
    med at der lægges beton ud    med at der lægges beton ud
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