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Az innováció nálunk 
hagyomány.
A Krampe 1982 óta gyárt pótkocsikat 
Coesfeld-ben. Azóta születnek nálunk újabb 
és újabb fejlesztések, innovatív megoldások, 
amelyek szabványokká válnak és tovább 
erősítik a kiváló minőségéről ismert német 
járműgyártás jó hírét. A Krampe Bandit 
lehordóhevederes pótkocsi egy teljesen új 
elgondolást képvisel. Ki kellett találnunk 
valami teljesen újat, hogy kiküszöböljük a 
letolókocsik és a billentős pótkocsik 
hátrányait.

Egy billentős pótkocsit nem lehet alacsony 
belmagasságú épületben kiüríteni. Egy 
letolókocsinál ez nem gond, de ezeknél sok 
helyet elvesz a nagyméretű hátsó ajtó. 
Továbbá a letolókocsi kivitelében sokkal 
bonyolultabb, mint a billentős pótkocsi és a 
nagyobb önsúlya miatt kisebb a raksúlya. A 
billentős pótkocsik esetében nehéz terepen 
és lejtőn gond akadhat a stabilitással, egy 
hosszabb pótkocsi billentésekor pedig igen 
körültekintően kell eljárni.

A Krampe a Bandit lehordóhevederes 
pótkocsik megalkotásával egy teljesen új utat 
vázolt fel. Ezzel az egész évben használható 
pótkocsival szinte valamennyi 
mezőgazdasági termék szállítható. Nem 
csoda, hogy az Agritechnica kiállításon 
elnyerte a DLG ezüstérmet.

A Bandit hidraulikus hátfala 
megegyezik a Big Body billentős 
pótkocsikon alkalmazottakkal. A 
Banditnál nincs szükség nagyméretű, 
nyitott állapotban égig érő hátfalra. A 
Bandit hátfala alacsony csarnokokban 
is biztonságosan kinyitható és 
mindenféle termény lerakása 
megoldható.

A lehordóhevedert két 
hidromotor mozgatja, a 
letolókocsikénál alacsonyabb 
olajszükséglettel: 60-100 l/perc 
áteresztés 175 bar nyomáson 
elegendő a működéshez.

A Bandit választható utánfutó- vagy 
kényszerkormányzással, 
hidraulikus- vagy légrugózással, 
tandem vagy tridem futóművel (a 
Bandit 650 és 750 tandem, a 980 
pedig tridem tengelyes). Az 1,81 
méteres tengelytávnak 
köszönhetően a tengelyenkénti 
terhelés 10 tonna.

Miért bonyolítsuk, ha megoldható 
egyszerűen is? Ez az elv vezérelte a 
mérnökeinket, amikor 
megtervezték a nagy 
szakítószilárdságú, gumírozott 
szövethevederből készült 
lehordóhevedert. A 
lehordóhevederen lévő anyag 
kiürítése a kezelő irányítása 
szerinti ütemben zajlik.

A lehordóhevederes pótkocsi ötlete egyszerű 
és eredeti, a vevők részére pedig több előnyt 
is felsorakoztat a letolókocsikkal szemben: 
nagyobb a hasznos terhelés a kisebb önsúly 
révén, egyszerű a kezelése és pontosan 
irányítható a rakodás.
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Rakodás igény szerint.

Az oldalfalon lévő tömítő peremek biztosítják, hogy 
a rakomány ne juthasson be a lehordóheveder 
meghajtó-rendszerébe.

A lehordóhevedert  a pótkocsi front- és hátsó falánál 
elhelyezett erős hidromotorok tekerik előre, vagy 
hátra - a rakodás irányától függően.

A széria távirányító nemcsak manuális funkciókkal 
bír, de automata beállítása is lehetséges ismétlődő 
feladatok ellátásához.

A Bandit olyan nehéz anyagok szállítására is 
kiválóan alkalmas, mint a homok, mész, komposzt, 
vagy sóder.

A Krampe az utóbbi években rendszeresen jelentkezett 
újszerű, hiánypótló termékekkel, megoldásokkal, melyek 
aztán szabványokká váltak és elterjedtek a mezőgazdasági 
gépgyártásban. Ilyen például az automatikus rászorítással 
rendelkező hidraulikus hátfal.

A Krampe úttörő mérnökei a Banditot két irányba 
mozgatható gumihevederrel szerelték fel. A rakomány 
billentő-mechnizmus nélkül mozgatható. A 
lehordóhevedert a front- és a hátfal alatt elhelyezett egy-egy 
hidromotor mozgatja előre és hátra.

Az új megoldás előnyei: 

• Akár 1,2-1,9 tonna súlymegtakarítás (önsúly)

• A letolókocsikhoz képest alacsony a hidraulikaolaj-
szükséglet, mivel csak két hidromotort kell meghajtani.
60-100 l/perc átfolyás 175 bar nyomáson elegendő a
letolókocsik nagy mennyiségű olajszükségletével szemben.

• A lehordóheveder fokozatmentes szabályozásának hála a
rakomány a kívánt adagokban üreíthető, ami például burgonya
és cukorrépa esetében igen nagy előny.

• A lehordóhevederrel a berakodás is elvégezhető: nehéz áruk,
kockabálák rakodása könnyen megoldható a pótkocsi hátuljáról.
A széria távirányítóval a lehordóheveder vezérlése egyszerű.

• A hatalmas szállítókapacitás ellenére a Bandit alacsony
belmagasságú csarnokokban is könnyen kiüríthető, mivel  a
hidraulikus hátfala nincs meghosszabbítva. A letolókocsik
hátfala igen korszerű technológiát képvisel, de üreítéskor
nagyobb a helyigényük a nagyméretű kivitelük miatt.

• A nagy kémlelőnyílásnak köszönhetően a raktér jól belátható.

• A lehordóheveder olyan nehéz anyagok szállítására is alkalmas,
mint pl. a homok. Még az olyan tapadós anyagok, mint a
szennyvíziszap és a mész is maradéktalanul kiüríthetők. Ez
komoly előny a silószállító kocsikkal szemben.

• A jármű tisztántartása könnyű, hiszen a raktérben alig van
mozgó alkatrész.
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Figyelünk a részletekre!
Kiváló minőségű alvázának köszönhetően a Bandit nehéz terepen is jól teljesít. A parabolarugó és a dinamikus 
tengelykiegyenlítés szériafelszereltség minden Bandit pótkocsin.

Légrugózás mint opció - stabil és rendkívül kényelmes futást biztosít. 
A nagy rugóútnak köszönhetően a pótkocsi jól fut terepen és csökken 
a vonóerő-szükséglet. Egyik tengely sem süllyed a talajba, mivel a 
terhelés egyenletes.

Gyerekjáték a rakodás: a lehordóheveder irányítása 
a traktor fülkéjéből távirányítóval történhet.

A hidraulikus felfüggesztés előnye a kiváló stabilitás, 
ami különösen magas súlypontú és széles 
rugóközéppel rendelkező járművek esetén fontos. 
Profitáljon Ön is a hosszú évek alatt megszerzett 
tapasztalatunkból!

A talajkormányzás mellett kényszerkormányzást is 
kínálunk. Ebben az esetben a kerék tolatáskor is a 
nyomvonalban marad. A Bandit nem kacsázik sem 
nagyobb sebesség esetén, sem lejtős terepen, így nő a 
menetbiztonság, az abroncsok és az alváz pedig 
nagyobb védelmet élveznek.

A jármű ponyvázásához több megoldást kínálunk az egyszerűen 
feltekerhető ponyvától a kamionokon alkalmazott, automatizált  
ponyvákig.

* Önsúly és hasznos teher a felszereltség függvénye
** A mért adatok víztömeggel kerültek meghatározásra

Abroncsok

Gyártó Méretek Ply
PR

Lehetséges  
profil

Típus  Magasság 
 mm

Max
szélesség

Load
index

Sebesség Maximális 
sebesség

Michelin 600/ 55 R 26.5 – Cargo X Bib új 1,348 626 165 D 40 / 65 km/h 65 km/h

Michelin 710/ 50 R 26.5 – Cargo X Bib új 1,382 728 170 D 40 / 65 km/h 65 km/h

Michelin 710/ 50 R 30.5 – Cargo X Bib új 1,495 728 173 D 40 / 65 km/h 65 km/h

Alliance 650/ 55 R 26.5 – 390 új 1,395 660 170 D 40 / 65 km/h 65 km/h

Alliance 800/ 45 R 26.5 – 390 új 1,390 810 177 D

Terhelhetőség
tonna/tengely

14 t / 10.3 t  4.0 bar 
16.3 t / 12 t  4.0 bar 
17.6 t / 13 t  4.0 bar 
16.3 t / 12 t  4.0 bar 

19.9 t / 14.6 t  4.0 bar 40 / 65 km/h 65 km/h

E

E
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b

c

d

e
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TandemTechnikai adatok
Modell
Megengedett össztömeg
Önsúly *

Hasznos teher
Technikai hasznos teher 
Megengedett támasztóerő
Vontatási magasság
Vonóerő-szükséglet
Hidromotorok 
olajszükséglete
Fékek

Kormányzott tengely nyomtávja

Teknő belső mérete

Szállítókapacitás***

 Szállítókapacitás 60 cm-es magasítóval **

Szállítókapacitás 80 cm-es magasítóval** 

Rakodási magasság üresen

Teljes hossz

Bandit 650

22,000 kg 40 km/h-nál
kb. 6,900 - 7,800 kg 

kb. 15,000 kg

kb. 20,000 kg

4,000 kg

kb. 65 cm

min. 102 kW (140 LE) 
Ajánlott

 100 liter / 175 bar / Load Sensing

Légfék/ ALB-szelep

2.15 m

6.50 x 2.32 x 1.52 m

23.0 m³

31.7 m³

34.7 m³

1.65 m

8.71 m

Bandit 750

24,000 kg 40 km/h-nál
kb. 7,400 -8,200 kg 

kb. 16,600 kg

kb. 22,000 kg

4,000 kg

kb. 65 cm

min. 132 kW (180 LE) 
Ajánlott 

100 liter / 175 bar /Load Sensing

Légfék/ ALB-szelep

2.15 m

7.50 x 2.32 x 1.52 m

26.5 m³

36.6 m³

40.0 m³

1.65 m

9.71 m

Tridem
Bandit 980

34,000 kg 40 km/h-nál
kb. 9,200 - 10,200 kg 

24,800 kg

kb. 28,000 kg

4,000 kg

kb. 65 cm

min 140 kW (190 LE) 
Ajánlott 

100 liter /175 bar /Load Sensing

Légfék/ ALB-szelep

2.15 m

9.80 x 2.32 x 1.52 m

34.4 m³

47.6 m³

52.0 m³

1.65 m

12.00 m

650/ 55 R 22.6 650/ 55 R 26.5 710/ 50 R 26.5
Bandit 650 Bandit 750 Bandit 980

Abroncs
Modell

a1 / a2 Tengelytáv 1.55 vagy 1.81 m 1.55 vagy 1.80 m 1.55 vagy 1.81 m

b 8.65 m 9.65 m 11.94 m

c 3.97 m 3.97 m 3.97 m

d 0.80 m 0.80 m 0.80 m

e 1.52 m 1.52 m 1.52 m

f 2.15 m 2.15 m 2.15 m

g 

Teljes hossz
 Teljes magasság 
Oldalfal-magasítók 
Hidraulikus hátfal 

Nyomtáv
Szélesség a sárvédő széléig 2.81 m 2.81 m 2.81 m




