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Dedikert til ressurseffektivitet
Stronga er dedikert til ressurseffektivitet gjennom å skape produkter med lang 
levetid, nyttig innovasjon og lav egenvekt. Vi oppnår alt dette i vårt fantastiske 
utvalg av DumpLoada-tilhengere, og kan tilby styrke, seighet og den høyeste ytelsen 
på lastmarkedet.

Uovertruffen styrke og holdbarhet
Vi forstår at arbeidet ditt noen ganger kan være vanskelig, og det er av denne grunn 

at DumpLoada-tilhengere er bygget for å være så tøffe som mulig. Ved å bruke 
toppkvalitetskomponenter og innovative produksjonsprosesser kan du forvente en 

lang og produktiv levetid fra din nye Stronga DumpLoada-tilhenger.

En velprøvd 

Tradisjon

Tenk verdi
Stronga har fått status som den ledende leverandøren av dumperhengere til 
tungmaterialindustrien. Alle Stronga DumpLoada-tilhengere gir overlegen 
avkastning på investeringen. Med stor pålitelighet, overveldende ytelse og 
enestående gjensalgsverdi er lave driftskostnader en del av din store besparelse.

Stronga - din forretningspartner
Stronga tilbyr et omfattende utvalg av DumpLoada-tilhengermodeller og -alternativer 
og står klare til å støtte deg som din pålitelige forretningspartner i å velge de optimale 
spesifikasjonene for jobben som skal utføres. Vi kan også hjelpe deg med å bygge opp 

hengerparken din for å levere de aller beste resultatene for nettopp din virksomhet.

Bli med i familien

Visste du?
Stronga tilbyr et uovertruffent utvalg av muligheter for kunden til å bygge opp DumpLoada-tilhengerens spesifikasjoner til deres individuelle krav, 

slik at du kan skille deg ut fra mengden. Vårt erfarne team kan gi råd om den optimale spesifikasjonen for hver jobb.
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DumpLoada Oversikt

Bygget for tung last

DumpLoada-serien av svært pålitelige, ekstremt holdbare dumpertilhengere 
kan brukes til å transportere opptil 27 tonn tung last til enhver tid, og gir 

utmerket effektivitet og produktivitet med tunge materialer. Hver tilhenger i 
serien tilbyr optimal styrke og maksimal levetid i en kraftig, utprøvd, 

selvbærende konstruksjon.

Beste løsninger i klassen

Enten du frakter kull eller jernmalm, gir DumpLoada-tilhengere klassens beste 
kostnad per produksjonsenhet. Med forbedringene Stronga fortsetter å gjøre 

innen designsikkerhet, produktivitet og operatørkomfort, vil du raskt oppdage 
hvorfor DumpLoada-merket er bransjeledende i sin klasse.

Hardox i kroppen

Hver DumpLoada-tilhenger kommer som standard med et komplett Hardox-
karosseri og chassis; leverer de laveste egenvektene og høyeste nyttelastene. 

Ikke bare er Hardox mer holdbar på grunn av sin unike kombinasjon av hardhet 
og seighet, den gjør det også mulig for Stronga-designteamet å produsere 
lettere kropper med de slitesterke egenskapene til mye tyngre strukturer. 

Strongas erfaring med Hardox fører til større produktivitet og mer fortjeneste for 
våre kunder.

6

Kraftteknologi Løsninger av ypperste klasse 100% Stronga-laget Lang levetid

Forbedret effektivitet Kraftig design Velprøvd både på vei og i terreng
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Kvalitetsdekkmerker - Mindre service-arbeid

DumpLoada jobber konsekvent i de tøffeste miljøene – i gruver, steinbrudd og 
annen tung industri. Dekkene står overfor nesten konstant risiko for skade på 

grunn av punkteringer, sideveggskader fra steinrester og utilsiktet støt. Stronga 
tilbyr et bredt utvalg av tekniske dekkvalg fra verdens ledende merker for å passe 

til et bredt spekter av aggressive overflater og overflater med lav trekkraft.

Sterkt chassis. Robust understell.

DumpLoadas ultrasterke, torsjonsavstivede chassis og robuste understell, 
kombinert med det kraftige draget, resulterer i en flott tur i høy hastighet, på 
eller utenfor veien. Dessuten sikrer markedsledende kjøretøysutstyr at hver 

DumpLoada-tilhenger holder tritt med moderne høyhastighetstraktorer.
 

Maksimer inntektspotensialet ditt

Stronga bruker den mest avanserte teknologien som er tilgjengelig for å 
maksimere kundenes inntjeningspotensial i de tøffeste terrengene med de 
tøffeste, tyngste lastene. Vårt talentfulle designteam foredler kontinuerlig 
designen til DumpLoada-tilhengeren, og dette fører til stadig bedre ytelse, 

produktivitet og fortjeneste fra disse ultralette, ekstra sterke tipphengerne. Å 
investere i DumpLoada vil garantert forbedre bunnlinjen betraktelig over mange 

års bruk.

Optimalisert økonomi Premium komponenter Superlav nedetid

Velprøvd tradisjon Styrke og pålitelighet Fantastisk spesifikasjon Svært profesjonell
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Redusert vekt; Økt styrke

Hardox-sliteplater med høy styrke i karosseriet og chassiset til hver 
DumpLoada-tilhenger sikrer høy nyttelast, fantastisk holdbarhet og høyere 
total fortjeneste for våre kunder. Hardox tilbyr garantert hardhet, seighet og 

strukturell styrke, noe som gjør det mulig å bruke tynnere, lettere plater 
samtidig som man oppnår bedre styrke og holdbarhet. Dessuten øker de 
unike sliteegenskapene til Hardox levetiden til våre tilhengere, noe som 

bidrar til lang levetid og lave eierkostnader.

Stronga-design

Designet til DumpLoada-hengeren er ekstremt godt utprøvd gjennom tid og hard 
bruk med de tøffeste materialene. Nøkkelfunksjoner inkluderer den store 
vertikale flertrinnssylinderen som driver kroppen til en imponerende 65° 

tippevinkel; det supersterke chassiset i kassedelen; den fantastiske 
manøvrerbarheten i trange rom; det hydrauliske fettrørsystemet gir raske 

tippe- og senkesykluser; og det brede utvalget av tilgjengelige alternativer 
- luftfjæring, hydraulisk fjæring, hydraulisk drag og mer.

DumpLoada Høydepunkter 

Start reisen i dag...

LEGENDARISKE
INVESTER I DET  

2 431
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Flerbruks, tverrsektorsystem

Kunder som investerer i Stronga DumpLoada-utstyr nyter de mange 
fordelene med en svært universell, tverrsektoriell transportløsning. Ved å 
fjerne den topphengte bakdøren og oppbevare den foran på tilhengeren 
kan føreren enkelt frakte store anlegg og tungt maskineri. Dessuten lar 
kraftige festepunkter inne i tilhengerkroppen utstyr, som tunge anlegg, 

enkelt og trygt sikres under transport. Sikkerhet er kjernen i denne 
universelle transportløsningen.

Ultra-jevn, velbalansert tur

BPW-aksler og fjæring på førsteklasses nivå gir den mykeste kjøreturen på 
veien, samtidig som den tilbyr fantastisk stabilitet over ulendt terreng. 

DumpLoadas utprøvde understellskonfigurasjon optimaliserer trekkraften 
til traktoren og kjøringen av tilhengeren, på og utenfor veien. Hydrauliske 

drag og utmerket vektfordeling sørger for en jevn kjøring, og minimerer 
støtbelastninger på traktoren ved høye hastigheter. Høydejustering i 
førerhuset lar sjåføren oppnå perfekt kjørehøyde på enhver traktor.

5 76 8
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DumpLoada Teknisk informasjon
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Alle vekter og mål er underlagt tilhengerspesifikasjoner og regionale lover.
Spesifikasjoner, vekter og nyttelast kan variere på hurtigslepemodeller.
Ettersom vi kontinuerlig forbedrer produktene våre; tekniske detaljer, masser og mål er kun gitt som referanse.

MODELL DL600 DL800 DL1000 DL1200 DL1400

Egenvekt

Totalvekt

Belastning på trekkstang

Maksimal nyttelast

Kapasitet på fjærende understell

Standard transportkapasitet

Løftekapasitet på trinn 1 ved 180 bar

Oljebehov

Minimum trekkrav

Høyde på hengerfeste

Bunntykkelse

Sidetykkelse

Total lengde

Total høyde

Maksimal bredde (standard dekk)

Standard dekk

Ca. 3500kg

18000kg

3000kg (4000kg)

14500kg

14000kg

6m³

29,7 tonnes

15,5 litres

74kW (100HP)

510-550-590mm

6mm HARDOX 450

6mm HARDOX 450

5605mm

1785mm

2550mm

455/40 22,5

Ca. 4000kg

20000kg

3000kg (4000kg)

16000kg

21000kg

9m³

38,4 tonnes

29,4 litres

74kW (100HP)

510-550-590mm

6mm HARDOX 450

6mm HARDOX 450

6155mm

2225mm

2550mm

445/65 22,5

Ca. 5000kg

24000kg

3000kg (4000kg)

19000kg

21000kg

12m³

38,4 tonnes

29,4 litres

92kW (125HP)

510-550-590mm

8mm HARDOX 450

6mm HARDOX 450

6750mm

2450mm

2550mm

445/65 22,5

Ca. 6000kg

24000kg

3000kg (4000kg)

20000kg

21000kg

15m³

38,4 tonnes

29,4 litres

92kW (125HP)

510-550-590mm

8mm HARDOX 450

6mm HARDOX 450

6750mm

2650mm

2550mm

445/65 22,5

Ca. 7000kg

34000kg

3000kg (4000kg)

27000kg

31500kg

19m³

78,5 tonnes

80 litres

140kW (190HP)

510-550-590mm

8mm HARDOX 450

6mm HARDOX 450

7570mm

2875mm

2550mm

445/65 22,5
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DumpLoada DL600

Tvillingaksel-serie
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Superhøy tippevinkel som 

gir en fantastisk losseevne 

og ren tømming av 

kroppen, hver eneste 

gang.

Superlavt og stabilt 

chassis som gir utmerket 

sikt for føreren fra 

førerhuset til pådriveren 

inn i karosseriet.

Kompakt, ryddig 

pakkedesign, bare 5605mm 

i lengde, gir enestående 

manøvrerbarhet på mindre 

arbeidsplasser.

Vei- og operatørsikkerhet. 

SmartSpy™ intelligent 

videokameraovervåkingss

ystem er tilgjengelig som 

ekstrautstyr for DL600.

Ta ledelsen mens andre følger etter
DL600 er en førsteklasses tilhenger av førsteklasses kvalitet for kunder med mellomstore trekkvogner som 
krever en pen, kompakt pakke - en manøvrerbar, lett og lang levetid. Det DL600 mangler i størrelse, 
sammenlignet med andre modeller i serien, veier den opp for i eksepsjonell pålitelighet og høyeste ytelse.

Som en del av standardspesifikasjonen har DL600-modellen markedsledende BPW-aksler – førsteklasses 
aksler for en så liten tilhenger. Det er uvanlig i markedet for små dumpere at tilhengere har slike ledende 
komponenter, men Stronga ønsker å holde den samme kvaliteten i hele serien. I mindre tilhengere er letthet 
veldig viktig for å maksimere den begrensede tilgjengelige nyttelasten. Det er derfor vi bruker supersterke 
Hardox-sliteplater i hele chassiset og karosseriet for å senke egenvekten og samtidig øke styrken.

De små tingene betyr noe; Oppdag detaljene til DL600
Kunder som velger DL600-modellen elsker disse små detaljene:

1. Enkel topphengslet bakdør med hydraulisk vipp bakover.
2. 12 V elektrisk anlegg. Forseglet vevstol. Alle lysene er supersterke LED.
3. Fantastisk sikt fra traktorens førerhus inn i tilhengerens karosseri.

Viktige funksjoner...

Informasjonen som vises på dette databladet er representativ for en "Svensk Standard" DumpLoada-tilhenger. Spesifikasjoner og dimensjoner kan 
variere avhengig av kundens lokale markedspreferanser og regionale lover. Spesifikasjoner, vekter og nyttelast kan variere på hurtigslepemodeller.

65°
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STRENGTH

IN COMPACT FORM

DumpLoada DL800

Tvillingaksel-serie
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Supersterk boksseksjons-

chassis, som gir både 

dynamisk pålitelighet og 

styrke, forsterket med 

Hardox-sliteplater.

Bakre vippedør utviklet 

gjennom mange års arbeid:

Ÿ Myk demperåpning

Ÿ Supersterk hengsel

Ÿ Forsterket hus

Multiposisjons fjærende 

trekkstang, som tilbyr 

forbløffende kjørekomfort for 

føreren ved høye hastigheter 

over røft, krevende terreng.

Alternativ for luftfjæring, 
som gir utmerket 
retningsstabilitet med 
optimal reisejevnhet. 
Tilhengerens kjørehøyde 
kan senkes og forblir 
konsekvent under fullt 
lastet forhold. 
Støtdempere forhindrer 
unødige vibrasjoner for å 
forlenge utstyrets 
levetid.

En overflod av styrke i kompakt form
Den svært smidige, velprøvde DumpLoada DL800-modellen tilbyr den mest avanserte, tandemaksel 
kompakthengeren tilgjengelig på dumpermarkedet. Denne ekstremt kraftige, svært effektive og ekstremt 
velprøvde tilhengeren lar deg hele tiden være fokusert på jobben som skal gjøres.

Enorme mengder ekspertise og innovasjon er lagt ned i DL800-designen. Dette er en tilhenger som er 
usedvanlig robust, slitesterk og bygget klar til å takle alt som kastes mot den. DL800-modellen er den ideelle 
størrelsen for trange bruksområder som husbygging eller landskapsarbeid. Du vil være i stand til å flytte så 
mye materiale per last som mulig fordi alle DumpLoada-tilhengere kan skryte av en sjenerøst høy 
karosserikapasitet, tette snusirkler og ekstremt effektiv drift med høy hastighet.

Populære alternativer; I fokus
Kunder som velger DL800-modellen velger ofte disse valgfrie oppgraderingene:

1. Hydraulisk drag-alternativ - tilbyr utmerket hydraulisk demping, bedre tippevinkler, forbedret 
kjørekomfort for føreren og mye mer.

2. Ultralette, ekstra sterke sidebeskyttelsesskinner i aluminium som beskytter sidene på DumpLoada.

Viktige funksjoner...

Informasjonen som vises på dette databladet er representativ for en "Svensk Standard" DumpLoada-tilhenger. Spesifikasjoner og dimensjoner kan 
variere avhengig av kundens lokale markedspreferanser og regionale lover. Spesifikasjoner, vekter og nyttelast kan variere på hurtigslepemodeller.

www.stronga.no      STRONGA



16

DumpLoada DL1000

Tvillingaksel-serie
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Kraftig løftestempel av 

høy kvalitet:

Ÿ Dobbeltkrom sylinder 

med spesielle 

hydrauliske tetninger 

med lang levetid

Ÿ Ekstra forsterkning i 

chassisets tverrbærere 

og under karosseriet, gir 

letthet, styrke og 

utmerket holdbarhet 

over mange års bruk

Unikt hydraulisk 

fettrørsystem som tilbyr 

de raskeste tippe- og 

senkesyklusene 

sammenlignet med andre 

dumpere som er 

tilgjengelige på markedet, 

reduserer friksjon og 

reduserer varmedannelsen 

– minimerer kjølingen som 

kreves i tunge, raske 

syklustransporter.

Ekstremt ergonomisk DumpLoada i mellomsjiket
Den mest populære modellen i DumpLoada-serien, 19t nyttelast DL1000-modellen gir en flott kombinasjon 
av ytelse og balanse, og optimaliserer nyttelast og ytelse, dag etter dag. Lave eierkostnader, eksepsjonelt 
tøft chassis og overlegen ergonomi forklarer hvorfor DL1000 er ekstremt populær innen håndtering av tunge 
materialer. Det kraftige, skadebestandige chassiset og karosseriet hjelper DL1000-tilhengeren til å tåle alt 
som blir kastet mot den.

Hele Hardox-sidene og gulvet til DL1000-modellen gir ekstrem slitestyrke og overlegen seighet 
sammenlignet med andre dumpere på markedet. Hardox sliteplater er selvherdende og har lang levetid; det 
betyr at tilhengerkroppen bare blir mer motstandsdyktig av å håndtere de tyngste og tøffeste materialene.

De små tingene betyr noe; Oppdag detaljene til DL1000
Kunder som velger DL1000-modellen elsker disse små detaljene:

1. Hydraulisk fjæringsalternativ - optimal akselvandring på vanskelige underlag.
2. Hydraulisk trekkstang-alternativ - enkel nivellering, ekstra tippevinkel og høy kjørekomfort.
3. Låsbar verktøykasse i stål - gir god plass til oppbevaring av praktiske gjenstander.

Viktige funksjoner...

Spesifiser malingsfargen 

på DumpLoada for å passe 

med bedriftens merkevare.

Informasjonen som vises på dette databladet er representativ for en "Svensk Standard" DumpLoada-tilhenger. Spesifikasjoner og dimensjoner kan 
variere avhengig av kundens lokale markedspreferanser og regionale lover. Spesifikasjoner, vekter og nyttelast kan variere på hurtigslepemodeller.
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DumpLoada DL1200

Tvillingaksel-serie
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Dekk og hjul spesifisert for å 

takle de tyngste 

belastningene. Velg et 

dekkmerke og dekktype som 

passer ditt bruksområde.

Stronga har et utmerket 

rykte for å levere den aller 

beste kvaliteten på maling 

over mange års hard bruk. 

Stronga-lakken av høy 

kvalitet leveres som 

standard med hver eneste 

nye DumpLoada-

tilhenger; I tillegg kan du 

velge en farge som passer 

til bedriftens 

merkevareregler.

Gjør deg klar til å få jobben gjort med DL1200
Gjør deg klar til å få jobben gjort med DL1200 med høy kapasitet og kraftig nyttelast på 20 tonns – den største 
tandemakselhengeren i DumpLoada-serien, tilgjengelig for entreprenører som ønsker å fremtidssikre virksomheten 
sin gjennom å redusere karbonutslipp, drivstofforbruk og andre innsatsfaktorer. Designet for optimalisert levetid, 
pålitelighet og holdbarhet; transport er enklere, sikrere og mer effektivt enn noen gang før ved å bruke DL1200.

DL1200-modellen tilbyr en seriøs løsning på entreprenørnivå; gir reell konkurranse til lastebiler til bare en brøkdel 
av prisen. Kunder anser DL1200 som en oppgradering av DL1000 med sin økte kapasitet, som muliggjør raskere 
syklustider, redusert drivstofforbruk og generelt høyere ytelse. Med en enorm bærekapasitet er DL1200-modellen 
ideell for jobber med høy ytelse som massegraving, gruvedrift og steinbrudd.

Populære alternativer; I fokus
Kunder som velger DL1200-modellen velger ofte disse valgfrie oppgraderingene:

1. Hydraulisk fjæringsalternativ, som tilbyr fantastisk akselvandring på humpete overflater.
2. Luftfjæring med høydekontrollventil (AirLoada™ følger med).
3. To supersterke LED-justerbare arbeidslys bak for sikkerhet ved nattarbeid.

Viktige funksjoner...

BPW-aksler viser 

sin styrke og 

førsteklasses 

kvalitet med DL1200 med 

høy kapasitet. Med høy 

kapasitet og tung last i 

høye hastigheter trenger du 

det beste kjøretøysutstyret 

på markedet fordi høye 

belastninger påføres 

akselbjelken til vår største 

tandemakselhenger.

Informasjonen som vises på dette databladet er representativ for en "Svensk Standard" DumpLoada-tilhenger. Spesifikasjoner og dimensjoner kan 
variere avhengig av kundens lokale markedspreferanser og regionale lover. Spesifikasjoner, vekter og nyttelast kan variere på hurtigslepemodeller.
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DumpLoada DL1400

Triaksel-serien
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Stronga SmoothRida™ 
luftfjæring er et flott 
alternativ for kunder som 
velger DumpLoada 
DL1400-modellen. 
Luftfjæring krever 
ekstremt lite vedlikehold 
fordi de har et svært lavt 
antall slitedeler. Økt 
komfort og reisehastighet 
er tilleggsfordeler.

Høykapasitet 18,5m³ 
kropp, superkraftig 
tippesylinder, og lang 
levetid med full Hardox 
sliteplate-kropp.

Utmerket kjørekomfort 
har blitt oppnådd 
gjennom mange års 
forskning og utvikling 
innen tilhengerbalanse, 
og også gjennom å 
studere dynamiske 
krefter under forskjellige 
hastighetsforhold og 
bremsing på dekk, aksler, 
drag og lastoverføring til 
drivmotoren.

Stronga har et utmerket 

forhold til ledende 

dekkmerker. Vi kan gi råd 

om tekniske dekkvalg – på 

vei, terreng og så videre.

Gå dit andre ikke kan følge
Kickstart-effektivitet allerede i dag med en enorm nyttelast på 27 tonn. DumpLoada DL1400 er designet for å 
møte kravene til de mest ekstreme operasjonene med høy ytelse, og er en robust, kraftig tilhenger som 
utmerker seg i store, tunge materialprosjekter. Kunder med store traktorer med høye hestekrefter, som 
ønsker maksimal ytelse og ytelse fra utstyret, velger DumpLoada DL1400-modellen.

Den innovative rammen og karosseridesignen bruker lett, høyverdig, slitesterkt Hardox 450-stål som 
reduserer totalvekten på tilhengeren, noe som betyr at det kreves mindre hestekrefter for å flytte materiale. 
DL1400-tilhengere er ideelle for byggeplasser, gruvedrift og steinbrudd, og tilbyr utmerket kjørestabilitet, lik 
vektfordeling og overlegen trekkraft sammen med ekstra lastekapasitet og bedre produktivitet.

Populære alternativer; I fokus
Kunder som velger DL1400-modellen velger ofte disse valgfrie oppgraderingene:

1. Luftfjæring med høydekontrollventil (AirLoada™ følger med).
2. Hydraulisk fjæring - bakkeutjevning holder tilhengeren vannrett i skrått terreng.
3. Frontløftaksel - kun tilgjengelig med alternativer for luft- eller hydraulisk fjæring.

Viktige funksjoner...

Informasjonen som vises på dette databladet er representativ for en "Svensk Standard" DumpLoada-tilhenger. Spesifikasjoner og dimensjoner kan 
variere avhengig av kundens lokale markedspreferanser og regionale lover. Spesifikasjoner, vekter og nyttelast kan variere på hurtigslepemodeller.
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STR-305
Dobbelt luft- og hydraulisk 
bremsesystem.

STR-211
BPW autosentrerende fristyrende 
bakaksel, 420x180 bremseaksler, 
120x120mm kvadratisk bjelke.

STR-304
Lastfølende ventil (LSV) for 
luftbremser.

STR-302
Lastføling for hydrauliske bremser.

STR-409
Luftfjæring med høyderegulerende 
ventil. AirLoada™ kommer som 
standard når du kjøper STR-409.

STR-410
Hydraulisk fjæring for optimal 
akselvandring. Utviklet for tyngre 
bruksområder, både på og terreng.

STR-411
Fremre løfteaksel - kun tilgjengelig 
med luft- eller hydraulikkfjæring.

STR-307
Automatiske slakkjusteringer.

STR-505
Boltfestet kulehengerfeste, type 
Scharmuller, 80 mm diameter.

STR-211
BPW autosentrerende fristyrende 
foraksel, 420x180 bremseaksler, 
120x120 mm kvadratisk bjelke.

DumpLoada Ekstra tilvalg

DumpLoada-spesifikasjonene varierer avhengig av landet du bor i. Denne delen av brosjyren er ment å gi deg en oversikt over alle 

valgfrie funksjoner som kan inkluderes på din nye DumpLoada-tilhenger.
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STR-902
2 x bakre gummilapper.

STR-506
Svingbart hengerfeste, type 
Scharmuller, 50 mm diameter.

STR-508
Hydraulisk drag for enkel 
nivellering av tilhengeren, sammen 
med forbedret førerkomfort.

STR-707
Elektrisk servostyring (EPS), som gir 
utmerket effektivitet og forbedret 
sikkerhet.

STR-802
Utmerket utvalg av ledende 
dekkmerker, typer og størrelser.

STR-1000
Låsbar verktøykasse i stål. Ulike 
størrelser tilgjengelig.

STR-1001
Ultralette, ekstra sterke 
sidebeskyttelsesskinner i 
aluminium.

STR-1002
Monteringsplate for trekkøye bak 
for VBG bakre drag.

STR-903
Hjulskjermer i hardplast på for- og 
bakhjul.

STR-1005
Avtagbar rund støtfanger bak i flere 
posisjoner.

Noen av alternativene som presenteres i denne brosjyren er kun tilgjengelige på spesifikke modeller, mens andre er tilgjengelige i hele DumpLoada-serien av tilhengere.

Ta kontakt med din lokale salgsavdeling for mer informasjon eller besøk www.stronga.no.

www.stronga.no      STRONGA
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STR-1037
To supersterke LED-arbeidslys bak 
på tilhengeren.

STR-1056
Bakre sanntidsvideokamera med 
skjermvisning.

STR-1039
Bakmontert lystilkobling 7-pins 
stikkontakt.

STR-1038
Bakmontert hydraulisk 
bremsekobling.
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Noen av alternativene som presenteres i denne brosjyren er kun tilgjengelige på spesifikke modeller, mens andre er tilgjengelige i hele DumpLoada-serien av tilhengere.

Ta kontakt med din lokale salgsavdeling for mer informasjon eller besøk www.stronga.no.

www.stronga.no      STRONGA
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Andre Stronga produkter

Mange oppgaver. Én helt.
Én multifunksjonell HookLoada-tilhenger kan håndtere hundrevis av oppgaver 

innen transport, og gir forbedret effektivitet med pålitelighet og lang levetid. 
Hvorfor vil du drifte og vedlikeholde 5 enkeltbrukstilhengere når én HookLoada 

med matchende containere vil gi helårsservice til lavere kostnad? Det er et enkelt 
regnestykke; større transportfleksibilitet fører til mer lønnsom virksomhet.

STRONGA

HookLoada
Total pålitelighet. Maksimal levetid.

Stronga halvrørsdumper er utviklet spesielt for høyproduksjonsaktiviteter i 
slitesterke miljøer, og holder tunge materialer i bevegelse i høye hastigheter og 
høye volumer for å senke kostnaden per tonn transportert. DumpLoada HP er 
nå enda mer robust, enda mer holdbar og enda mer imponerende, og leverer 

ytelsesnivåer som er helt uovertrufne på markedet.

STRONGA

DumpLoada HP

Videoer og mer informasjon er tilgjengelig på stronga.no Videoer og mer informasjon er tilgjengelig på stronga.no

Andre Stronga-produkter tilgjengelig for visning på stronga.no;  TruckLoada                                       RoadGrada                                            SuperTanka
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Tørkesystemer med kontinuerlig flyt
Det finnes uendelige lister over våte materialer som må tørkes slik at de kan 

viderebearbeides, stabiliseres og utnyttes. Stronga FlowDrya Green Series er en av 
de eneste kontinuerlige tørkeløsningene som er tilgjengelige på markedet som 

tilbyr fleksibiliteten til å takle de varierende egenskapene til forskjellige våte 
materialer og biprodukter som flis, SRF, papirmasse, industriell hamp og mer.

STRONGA

FlowDrya
Løsninger for dampsterilisering

Dampsterilisering kan brukes som et svært effektivt middel for å rense jord, 
underlag, kompost, gjødsel og vekstmedier fra sopp, skadelige organismer, 

bakterier og ugressfrø. FlowSteama kan tilføre verdi på tvers av et bredt spekter 
av materialer, inkludert; damprensende jord, matjord, kompost, matavfall, 

grøntavfall, landbruksgjødsel og mye mer.

STRONGA

FlowSteama

Videoer og mer informasjon er tilgjengelig på stronga.com Videoer og mer informasjon er tilgjengelig på stronga.com

ISOLoada                                       FlowFeeda                                                Heatex                                       Tørkestasjoner                                        & mer...

www.stronga.no      STRONGA



NORGE KONTOR

Tjessi.no AS
Todnheimveien 97, 4312 Sandnes, Norge
Tel: +47 477 60 477
Email: mail@tjessi.no

EUROPEISK KONTOR

UAB Stronga, Šerkšnėnai km, Šerkšnėnai sen,
Mažeikiai raj, LT-89366, Lithuania

Tel: +370 443 42587
Email: sales@stronga.lt

www.stronga.no
Stronga forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene og designen til produktene 

beskrevet i denne litteraturen uten forvarsel.

STRONGA


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28

