
AFT 100 KJEDEGRAVER 

Nå med forsterket ramme, justerbart stativ for drensrullene og 
integrert tilt på flis/rørlegger! 

Nytt av året er også mulighet for elektrisk mast til lasermottageren, enkel 
rørlegger for filterrør eller kabel og medbringer som legger noe jord på røret 

etter at dette er lagt så det ikke flyter opp hvis vanninnsig i grøften. 

DEN IDEELLE MASKINEN FOR DRENERING ELLER 
KABELGRAVING MED EGEN TRAKTOR!  



 

AFT 100 kjedegraver er solid bygget, og vår leverandør har over 40 års erfaring med 
produksjon av kjedegravere. 
 
Med  AFT 100 kjedegraver på egen traktor oppnår du stor fleksibilitet, og du kan grøfte 
når det passer deg.   
 
AFT 100 monteres på traktorens trepunkt og graver normalt sentrert bak traktoren, men 
kan også utstyres med offsetramme som gjør at gravingen kan gjøres bak traktorens høyre 
bakhjul.  Noe som gjør maskinen godt egnet til f. eks. legging av rør eller kabel langs vei.  
 
AFT 100 er også ideell for legging av rør for vann,  kloakk eller fiberoptisk kabel. 
 
Med AFT 100 graver du 5-6 ganger så raskt som med en konvensjonell gravemaskin. 

 

Vi tilbyr også helautomatisk laserstyring! 
for nøyaktig grøfting! 

AFT 100 KJEDEGRAVER 

Med 75 mm lenkekjede og graveblader og rivere Med 101 mm Heavy Duty platekjede og kuletenner.  
For de tøffeste jobbene! 

Vi kan også tilby AFT 100 med HD kjede, eller med HD sverd og kjede 



SPESIFIKASJONER 

AFT 100 
- Slureclutch. 

- Graveblader i herdet fjærstål med hardox sveis for forsterket egg. 

- Stenknaster med wolfram skjær. 

- Gravebredde fra 125 til 400 mm.  (avhengig av ramme)   
      (Du kan enkelt bytte graveblader for å endre gravebredde) 

- Gravedybde ned til 1,6 m (avhengig av lengde på sverd). 

- Doble skruer for massehåndtering. 

- Velg mellom 75 mm kjede for graving opp til 300 mm bredde,  eller 101 mm HD kjede med 
kuletenner for graving i hard grunn i opp til 400 mm bredde.  

- Hydraulisk stativ for drensruller.  

- Kombienhet med hydraulisk tilt for legging av rør og flis, singel eller grus. 

- Rørlegger for filterrør eller kabel 

- Transportbånd-system for fjerning av masse. (Ekstrautstyr) 

- Maskinen kan også utstyres med wolfram kuletenner for de tøffeste jobbene. 

- PTO aksling inkludert i pris. 

- Vekt 1200 – 1500 kg avhengig av utstyr 

 

 Krav traktor  
- 90 + hk 

- Variabel transmisjon eller krypgir for hastighet ned til 100-150 m/time. (hvis MYE 
sten) 

 

Spesifikasjoner kan endres uten varsel 



Ta kontakt for en demonstrasjon og et godt tilbud! 
 

I tillegg inneholder pakken: 
 

- El. magnetventiler/slangepakke, alle kabler , selvnivellerende feste for lasermast, 2 m aluminium lasermast 
 

Vi tilbyr også LE (Load Sense) -sentral for styring av magnetventilene 

Vi tilbyr også full laser-styring av kjedegraveren! 

Sommerro Industriområde 
1798 Aremark 
 

Org.nr 996260364MVA 
 

www.aramaskin.no 
 

Se vår hjemmeside for mer informasjon. 

Send en mail til:  
 

post@aramaskin.no 
 

Eller ring : 
 

69 19 90 99 
 

VI TILBYR OGSÅ UTLEGGERSKUFFER OG ARADREN FILTERRØR 

To-falls laser med utstyr 360° lasermottager Styringsenhet 
for montering i 
traktorhytte 

4 m tripod 
laserstativ 

Modell ZX 
For flis 

Aradren Filterrør 
PP450 – PP700 – PP1000 


