
Concrete Elephant

Betongutläggaren Concrete ElephantBetongutläggaren Concrete Elephant
- Övertar betongarbetarens mest slitsamma lyft och släpjobb- Övertar betongarbetarens mest slitsamma lyft och släpjobb
- Frigör manskap till andra uppgifter - Frigör manskap till andra uppgifter 
- Markant bättre arbetsmiljö, lättare att få arbetare som klarar  - Markant bättre arbetsmiljö, lättare att få arbetare som klarar  
                uppgiften och potentiellt färre sjukskrivningaruppgiften och potentiellt färre sjukskrivningar

För en bättre arbetsmiljöFör en bättre arbetsmiljö

År 2000- Betong läggs ut med rör År 2000- Betong läggs ut med rör 
och slang?och slang?  

År 2021/22- Nu läggs betong ut År 2021/22- Nu läggs betong ut 
med elefant och ett leendemed elefant och ett leende



Elefanten kopplas direkt på betongpumpen Elefanten kopplas direkt på betongpumpen 
och förlänger räckvidden med 30 meteroch förlänger räckvidden med 30 meter

Maskinen styrs helt med radiostyrningMaskinen styrs helt med radiostyrning

Maskinfakta:Maskinfakta:
- Concrete Elephant är 100% elektrisk (Batteri + 230v)- Concrete Elephant är 100% elektrisk (Batteri + 230v)
- Kopplas på betongpumpen som pumpar betongen genom slangen på  - Kopplas på betongpumpen som pumpar betongen genom slangen på  
                maskinenmaskinen  
Data:Data:  
- 30 meter 4” slang- 30 meter 4” slang
- Höjd: 186 cm.- Höjd: 186 cm.
- Bredd: 191 cm.- Bredd: 191 cm.
- Längd: 328 cm.- Längd: 328 cm.
- Egenvikt utan betong i upprullad slang: 1360 kg.- Egenvikt utan betong i upprullad slang: 1360 kg.
- Totalvikt med betong i upprullad slang: 1900 kg.- Totalvikt med betong i upprullad slang: 1900 kg.
- Maximal viktbelastning på 1 hjul: 600 kg. - Maximal viktbelastning på 1 hjul: 600 kg. 
- Batteritid upp till 8 timmar, därefter ansluts maskinen till 230v och kan då  - Batteritid upp till 8 timmar, därefter ansluts maskinen till 230v och kan då  
                  laddas samtidigt som betongen läggs utladdas samtidigt som betongen läggs ut
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