
Concrete Elephant

Betongutleggeren Concrete Elephant Betongutleggeren Concrete Elephant 
- Overtar betongarbeidernes kjedeligste taue og løfteoppgave- Overtar betongarbeidernes kjedeligste taue og løfteoppgave
- Frigjør arbeidskraft til andre oppgaver  - Frigjør arbeidskraft til andre oppgaver  
- Du får et betydelig bedre arbeidsmiljø, derfor kanskje lettere ved  - Du får et betydelig bedre arbeidsmiljø, derfor kanskje lettere ved  
                å rekruttere nye medarbeidere og potensielt færre sykedagerå rekruttere nye medarbeidere og potensielt færre sykedager

For et bedre arbeidsmiljøFor et bedre arbeidsmiljø

År 2000- betong legges ud med År 2000- betong legges ud med 
rør og slange?rør og slange?  

År 2022- nu legges beton ud med År 2022- nu legges beton ud med 
hjelp fra en elefant og et smilhjelp fra en elefant og et smil



Elefanten Sammenkobles direkte betongpumpen Elefanten Sammenkobles direkte betongpumpen 
og rekkevidden økes med ytterligere 30 m.og rekkevidden økes med ytterligere 30 m.

Maskinen styres direkte fra fjernkontrollenMaskinen styres direkte fra fjernkontrollen

Maskinfakta:Maskinfakta:
- Betongelefant er 100 % elektrisk (batteri + 230v)- Betongelefant er 100 % elektrisk (batteri + 230v)
- Sammen med betongpumpen som pumper betongen gjennom- Sammen med betongpumpen som pumper betongen gjennom
        slangen på maskinenslangen på maskinen

Data:Data:  
- 30 meter 4” slange- 30 meter 4” slange
- Høyde: 186 cm- Høyde: 186 cm
- Bredde: 191 cm- Bredde: 191 cm
- Lengde: 328 cm- Lengde: 328 cm
- Egenvekt uten betong i opprullet slange : 1360 kg.- Egenvekt uten betong i opprullet slange : 1360 kg.
- Totalvekt med betong i opprullet slange : 1900 kg.- Totalvekt med betong i opprullet slange : 1900 kg.
- Høyeste enkelthjulstrykk = 600 Kg. - Høyeste enkelthjulstrykk = 600 Kg. 
- Batteritid opptil 8 timer, da er 230v koblet til og maskinen kan lades samtidig- Batteritid opptil 8 timer, da er 230v koblet til og maskinen kan lades samtidig
          med legging av betongmed legging av betong
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