
MH 100 kjedegraver  
For montering på belte- og hjulgraver 

                    



MH 100 kjedegraver for gravemaskin er solid bygget, og vår leverandør  AFT Trenchers 
LTD i England har over 40 års erfaring med utvikling og produksjon av kjedegravere. 
 
MH 100 kjedegraver monteres på HK-feste eller rototilt og øker bruksområdene på 
gravemaskinen betydelig.  Vi tilpasser for alle typer HK-fester. 
 
MH 100 har hydraulisk radial stempelmotor og planetdrev for å oppnå optimal kraft til 
drift av gravekjeden. 
 

I kombinasjon med rototilt har MH 100 ubegrensede muligheter for offset grøfting i 
alle vinkler. 
 
- Grav grøfter raskere enn før. 
- Grav offset i forhold til maskinen. 
- Rygg på vei mens du graver parallelt langs en husvegg. 
- Rygg på vei mens du graver en grøft parallelt med veien oppe i en skråning 6 m 

unna, eller i bekken nedenfor.  Eller grav under vann… 
 

MH 100 er også ideell for legging av vann/kloakkrør eller kabel.  
F.eks. fiber langs veier eller over dyrket mark.  Med MH 100 graver du raskere enn 
med en konvensjonell gravemaskin.  
 
. 



101 mm platekjede med 
kuletenner (Bullet) 

PÅ MH 100 kan du velge mellom to kjedetyper og varierte gravebredder,  samt maks.  
gravedybder på 1 - 1,2 - 1,4 eller 1,6 m. 
 
 

SPESIFIKASJONER 
 
Gravekjede og tenner: 
75 mm leddet kjede med herdede fjærstål graveblader og wolfram stenknaster.  Skift enkelt 
fra gravebredder fra 125 til 300 mm. Gravedybde ned til 1,6 m.   
 

Alternativt:  
102 mm Heavy Duty platekjede med wolframkarbid kuletenner for de aller tøffeste jobbene. 
Gravebredder fra 200 til 400 mm. (400 mm krever utvidet ramme). Platekjeden kan også 
utstyres med en kombinasjon av graveblader og kuletenner for graving i lettere masser. 
 

Krav gravemaskin: 
Minimum 15 tonns gravemaskin for å takle vekten av kjedegraveren, samt forlengelsen av 
gravemaskinarmen. 
Gravemaskinen må være utstyrt med hydrostatisk transmisjon som muliggjør en hastighet 
på mellom 50 – 600 m/time. 
Gravemaskin må ha hammerhydraulikk som har følgende spesifikasjoner:  Oljemengde 200-
225 l/min,  trykk fra 300 bar til maks 350. 
 

Vekt kjedegraver 
850 – 1 850 kg avhengig av spesifikasjon. En MH 100 med Heavy Duty bom/kjede m/250 
mm gravebredde og 1,2 m gravedybde veier ca. 1 500 kg. 
 

75 mm lenkekjede 



Ta kontakt for mer 
informasjon! 
 
Send en mail til:  
 
post@aramaskin.no 

 
Eller ring : 
 
Tlf:             69 19 90 99 
 
Web:         www.aramaskin.no 

Ara Maskin as  
Sommerro Industriområde 
1798 Aremark 
 
Org.nr 996260364 
 
www.aramaskin.no 
 
Se vår hjemmeside for 
mer informasjon. 
 


