
AFT45 kjede eller hjulgraver 

Ideell for drenering og kabellegging på grøntarealer. 

En ideell maskin for bruk på kompakttraktor!                                 FOR BRUK PÅ SÅRBARE OMRÅDER 



 

AFT 45 grøftegraver er en allsidig maskin for graving på sårbare områder. 
 

Bygd for kompakttraktorer fra 20 - 45hk (15-34kW) er AFT45 smidig 
kjedegraver for bruk på grøntarealer der minst mulig skade på arealet i 
forbindelse med gravingen er påkrevet.   
 
Installasjon av kabler,  drenering og vanningsanlegg gjøres enkelt med AFT45.  
Den er like godt egnet for legging av rør og kabler på byggeplasser osv. 
 
AFT45 er det ideelle verktøy for å raskt å installere avanserte drenerings-
systemer  enten det gjelder samlegrøfter eller slissedrenering med minimalt 
avbrudd for brukerne av området. 
 
 

VI TILBYR OGSÅ LASERUTSTYR TIL AFT 45! 
 

Slissedrenering med gravehjul 

Samlegrøft med gravesverd/kjede. Fjern all 
massen med et unikt oppsamler og 

transportbånd-system! 



SPESIFIKASJONER 

Hovedtrekk  AFT45 med gravehjul: 
• Ideell for ryddig, rask  og økonomisk slissedrenering. 
• Bredde på gravehjul fra 40 til 70mm.  
• Gravedybde ned til 45 cm. 
• Kan brukes med skruer som legger massen på siden av grøften, eller med 

transportbånd-system for fullstendig fjerning av masse. 
• Mulighet for trinnløs, laserstyrt dybdekontroll. 
• Graveblader i herdet spesialstål med hardox-sveis i egg eller wolfram 

kuletenner. 
• Slureclutch. 

 

Hovedtrekk  AFT45 med kjede: 
• Ideell for graving av samlegrøfter og annen drenering. 
• Grøftebredder fra 60 til 200 mm. 
• Maksimale gravedybder på 0.8, 1.0 eller 1.2 meter avhengig av lengde 

på sverd. 
• Kan brukes med skruer som legger massen på siden av grøften, eller med 

transportbånd-system for fullstendig fjerning av masse. 
• Trinnløs dybdekontroll som også kan styres av laser. 
• Graveblader i herdet spesialstål med hardox-sveis i egg 
• Stenknaster med wolfram skjær. 
• Slureclutch. 

AFT45 Kjedegraver fra kr. 108 900,- 



Ta kontakt for et godt tilbud! 
 

Send en mail til:  
 

post@aramaskin.no 
 

Eller ring : 
 

69 19 90 99 
 
 
 

Ara Maskin as  
Slorer Gård 
1798 Aremark 
 

Org. nr. 996 260 364 MVA 
 

www.aramaskin.no 
 

Se vår hjemmeside for 
mer informasjon. 

Vi tilbyr også vogner for fylling av grøfter/slisser, og også kombivogner for 
fylling av grøfter/slisser og sandbunkere.  Eller for bruk som en spreder for 
sand og gjødsel! 

MULTIUSE TRAILER- for fylling av sand i 
bunkere, eller bruk den som spreder, fyll grus i 
slissegrøfter eller bruk den til å fylle opp andre 
maskiner. 2 m3 standard, kan økes til 3.          

SANDBANDER med unikt nytt blad med 
svingende bevegelser! For sand, lytag eller grus 
opp til 6 mm. Kapasitet på 1 m3 for enkelt blad-
enhet og 2 m3 for to-blads enhet.  

DUAL USE HOPPER– for tilbakefylling   av 
sand eller singel. Hydraulisk styring av 
mengde. 1m3 standard, kan utvides til 2. 

MINI – for enkel fylling av sand eller 
grus i slissene.   
 


