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HookLoada Introduksjon
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En god investering
Det velprøvde utvalget av HookLoada-tilhengere gir suveren effektivitetsforbedring 
under eierskap og drift. Alle maskinene våre gir overlegen avkastning på 
investeringen. Med stor pålitelighet, fantastisk ytelse og enestående gjensalgsverdi 
sparer du masse på lave driftskostnader.

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

grunn at HookLoada-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 Stronga HookLoada.

Bli med på

Revolusjonen

Ultimat ytelse. Ultimat produktivitet.
Den nyeste HookLoada-serien er designet for å møte kravene året rundt til de 
tøffeste jobbene, og tilbyr ultimat produktivitet, takket være ledende 
komponentkvalitet, overlegen allsidighet, effektivitet og et stort utvalg av valgfrie 
funksjoner. Akkurst som du forventer av en krokløftprodusent i toppklasse.

Stronga - Din forretningspartner
Stronga tilbyr et omfattende utvalg av modeller og alternativer og står klare til å hjelpe 
deg med å velge de optimale spesifikasjonene. Vi kan også hjelpe deg med å bygge opp 
containerflåten din for å levere de aller beste resultatene. Ekte allsidighet på tvers av et 

bredt spekter av jobber har alltid vært en definerende egenskap ved HookLoada.

Bli med i familien

Spør deg selv;
Hvorfor vil du kjøpe, drifte og vedlikeholde fem enkelthengere når én HookLoada-henger med matchende containere vil gjøre jobben året rundt til 

en betydelig lavere kostnad?
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Svært fleksibel; Frigjør potensial
Stronga HookLoada-tilhengere jobber med et ekstremt høyt ytelsesnivå både på og 
utenfor veien, og forbedrer fleksibiliteten til profesjonelle transportoperasjoner 
samtidig som de reduserer ekstrautgifter og dermed forbedrer fortjenesten betydelig.

Mindre drivstoff             Mindre CO₂
Sammenlignet med flere konvensjonelle tilhengere, tilbyr HookLoada en 
lav drivstoffkostnad per tonn containertransport, høyhastighets 
kjøretøysutstyr, overlegen kjøredynamikk og optimalisert bruttovekt.

Lavere lønnskostnader
HookLoada-konseptet reduserer arbeidstimer gjennom effektiv 
shuttling av lastede containere; du slipper å vente under lasting og dette 
forbedrer din generelle produktivitet og effektivitet, hver eneste dag.

Reduserte syklustider
Bakkedemonterende containere muliggjør raskere og sikrere lasting 
mens raskt bytte av containere reduserer ventetiden på tomgang. 
Valgfritt QuickLoada™-utstyr øker syklustidene enda mer.
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Helårsverktøy
HookLoada-tilhengere er ekstremt effektive på tvers av et bredt 

spekter av bruksområder og sektorer, samtidig som de tilbyr 
eksepsjonell ekstra nytte og pålitelig service gjennom hele året.

Betydelig mindre kapitalutlegg
Én HookLoada-tilhenger med flere containere reduserer de totale investeringsutgiftene dine betydelig, 

og erstatter flere enkelthengere som hver lider av verdifall og har vedlikeholds- og servicekostnader 
ved å slite komponenter med tilhørende nedetid.

Lavere vedlikeholdskostnader
Dyre vedlikeholdskostnader kan minimeres ved å betjene én enkelt 

høyytelses HookLoada shuttletransport kjent for pålitelighet og 
byggekvalitet. Dette gir vedlikeholdsfri service med lang levetid.

Færre traktorer nødvendig
Å eie og bruke én HookLoada-tilhenger reduserer antallet dyre 

traktorer som kreves, mens forbedret driftseffektivitet reduserer 
traktortimer og avskrivninger.
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Den imponerende nytten av HookLoada har rett og slett blitt 
rutine i dag.

Ingen stirrer mens du slipper en kornbeholder på bakken, klar 
for lasting i åkeren.

Naboen din legger ikke engang merke til det når du bytter 
mellom å bruke en vakuumtank det ene minuttet og en beholder 
for tungt materiell det neste.

Faktisk, noen mennesker som eier HookLoada tror ikke 
engang at det er noe komplisert å kjøre tung last på et 
bakkedemontert tiltplan.

Det er fordi når du først har blitt vant til HookLoada, tenker du 
ikke engang på dens fantastiske evner lenger.

Inntil du reflekterer over en produktiv dag, og ser det store 
omfanget av dine prestasjoner.

E l l e r  n å r  d u  l y t t e r  t i l  n a b o e n  d i n  k l a g e  o v e r 
vedlikeholdskostnadene og nedetiden på hans flere tilhengere.

Eller når du sovner og drømmer om de nye mulighetene som 
l i g ge r  fo ra n  d eg ,  ve d  å  b r u ke  d i n  s u ve re n t  d y kt i ge , 
multifunksjonelle HookLoada.

Oppdag bilder fra våre kunder som viser allsidigheten til 
HookLoada-utstyret deres på tvers av sektorer og årstider.

Forestill deg; hvor kan HookLoada ta deg?

HookLoada-tilhengeren er velprøvd gjennom flere tiår med hardt arbeid på tvers av flere sektorer;  Jordbruk                         Anleggsarbeid

HookLoada bruksområder Korntransport                    Transport av tunge anlegg                        Drivstofftransport 
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Skogbruk                           Avfallshåndtering                                    Planering                                   Verktøy                              Gartneri                        & mer...

Gjødseltransport                    Spedisjon av tømmer                   Avfallskomprimering                     Støvdemping            & mer…



Oppbevarings- og behandlingskapasitet for containere
Flåter av krokløft-containere kan brukes til å øke lagringskapasiteten mens skreddersydde enheter kan 
håndtere spesielle bruksområder som kjøling av grønnsaker, tørking av flis, spredning av gjødsel og mye mer.
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HookLoada Høydepunkter
EN NY MÅTE Å TENKE

EFFEKTIVITET PÅStål med høyest styrke
Utstrakt bruk av Weldox- og Hardox-sliteplater i områder med høy belastning av chassiset og kroktårnet 
maksimerer nyttelast, styrke og levetid, samtidig som egenvekten minimeres.

Kompetent av natur – På vei og i terreng
HookLoada håndterer enkelt ekstremt terreng og tar deg trygt fra høyhastighets  
veiegenskaper til våt, myrlendt jordbruksland, bratte fjell og andre utfordrende terrengmiljøer.

Optimaliserte høye tippevinkler
HookLoada er konstruert til perfeksjon med klasseledende høye tippevinkler, som optimerer 
materialutstøting for utmerket tømming og bunkeevne.

Kraftig teleskopisk kroktårn
Kraftig teleskopkranteknologi er produsert med Hardox 450 og superharde 
polymersleider for utmerket pålitelighet mens du løfter de tyngste lastene.

Håndterer containere med større kapasitet
HookLoada aksepterer større lastecontainere enn andre tilhengere på markedet; 
dette effektiviserer gjennom å maksimere m³ bulkkapasitet, for hver enkelt last.
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Markedsledende radialdekkmerker
HookLoada leveres som standard utstyrt med ledende radialdekk - Nokian, Michelin eller Bandenmarkt. HookLoada-

dekk tilbyr lavt marktrykk, høy hastighet og belastningsevne og utmerkede selvrensende egenskaper.

Flotte alternativer til understellsoppheng
Kjørehøydekontroll og førerkomfort er optimalisert over ulendt terreng med velutviklede 

undervognsalternativer inkludert luftfjæring, hydraulisk fjæring og mer.

Den jevneste kjørekomforten for føreren
Bredblads- eller hydrauliske trekk, luftfjæringsalternativer og utmerket vektbalanse nedover 

chassiset gir jevnest mulig kjørekomfort, og minimerer støtbelastninger på traktoren.

Ledende merkevarer – mindre vedlikehold – mer ytelse
Markedsledende komponentkvalitet maksimerer oppetiden, optimaliserer produktiviteten og minimerer servicekostnadene. 

Stronga jobber kun med merkevarer på toppnivå i utformingen av HookLoada - BPW, Hardox, Michelin, Nokian og flere.

Ultra-lav rullehøyde
HookLoadas imponerende lave rullehøyde gir eksepsjonell kjørestabilitet på humpete overflater med 

dårlig spenn, mens sikkerheten under tippe- og lastesykluser er betydelig forbedret.

Velprøvd, superslitesterkt utstyr
Laget med de mest holdbare komponentene, er den svært pålitelige, superlange HookLoada-

designen ekstremt godt utprøvd gjennom flere tiår med hardt arbeid i utfordrende miljøer.

www.stronga.no      STRONGA
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HookLoada vs. «De andre gutta»

HookLoada er 100% Stronga-produsert utstyr. Det 
betyr at hver HookLoada-tilhenger er et produkt av 
vår lidenskap for å produsere transportløsninger i 
verdensklasse som gir større arbeidseffektivitet. Vi 
streber ivrig etter å jobbe sammen med våre lojale 
kunder og tar alltid ansvar for både våre suksesser 
og feilgrep.

Store moderne operasjoner krever intelligent tilført 
strøm for å maksimere oppetiden samtidig som 
driftskostnadene reduseres. Sammen med 
høyhastighetsevne øker den enorme løfte- og 
tippekraften til HookLoada din driftskapasitet 
samtidig som drivstoffbruk, vedlikeholdskostnader 
og operatørtimer reduseres.

Hver modell i HookLoada-serien er bygget med kun 
komponenter på toppnivå - BPW-aksler, Michelin-
dekk, supersterke LED-belysningssystemer og mye 
mer kvalitet i alle ledd. I tillegg bidrar suveren 
sveising og malingsfinish av høy kvalitet til en 
forsvarlig investering - en tilhenger som vil beholde 
sin verdi gjennom mange år med hardt arbeid.

1 32

Stronga-produsert

Strøm + hastighet

Profesjonelle løsninger

FORSKJELL #1

FORSKJELL #2

FORSKJELL #3
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Med et revolusjonerende chassis designet for å 
optimalisere containerlengden, tar vi positive skritt 

for å nå målet vårt om å optimalisere 
bulklastekapasiteten, hver enkelt last. Ekstra langt 

slag på det teleskopiske kroktårnet muliggjør lasting 
av enda lengre containere og stadig forbedret 

effektivitet.

Kombinasjonen av elegant chassisgeometri sammen 
med hydraulisk fjæring og hydrauliske 

dragalternativer minimerer opplastingsvinkelen, og 
reduserer kraften som kreves for å hente containere. 

Med et lavt tyngdepunkt gir HookLoada bedre 
stabilitet i svinger og økt ytelse fordi containere med 

høyere bulk kan håndteres.

Ved å bruke ekstra sterke Hardox- og Weldox-stål i 
områder med høy belastning på HookLoada-

tilhengeren, har designteamet vårt klart å redusere 
total egenvekt samtidig som de har økt holdbarheten 
og maksimert levetiden. Svært holdbare HookLoada-

kjøretøy med lang levetid tilbyr de laveste 
eierkostnadene med eksepsjonell videresalgsverdi.

Høy kubikkkapasitet

Elegant geometri

Ekstra sterk design

FORSKJELL #4

FORSKJELL #5

FORSKJELL #6
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HookLoada Brukeranmeldelser

Mayo County Council, Ireland

Vi ble kjent med Stronga og deres HookLoada-tilhenger for første gang i 2008, året da vi bestilte den første Stronga-
krokløfteren. Gjennom årene har vi virkelig lagt merke til styrken og kvaliteten til HookLoada. Vi har brukt det på vår 
søppelfylling i elleve år og har vært svært fornøyd med påliteligheten til utstyret. Vi er også svært glade for at du kan 
jobbe tilhengeren fra bakenden av traktorhydraulikken uten behov for en ekstra hydraulikkpumpe. Dette var et stort 
pluss for driften vår. Kvalitet, pålitelighet og enkel betjening har vært store fordeler for oss.

På slutten av 2019 bestemte vi oss for å oppgradere vår pålitelige HookLoada etter hvert som den ble eldre; vi dro 
tilbake til Stronga for en erstatning. Etter litt prat om hvilken modell vi skulle velge, bestemte vi oss for at HL180C-
modellen var best egnet for vår drift. Vi mottok HL180C HookLoada tidlig i 2020, og vi er veldig fornøyd med kjøpet 
vårt. Flere forbedringer er gjort i designet siden vår 2008-modell for å gjøre den enda mer brukervennlig. Jeg kan uten 
å nøle anbefale Stronga for deres profesjonalitet, og også anbefale deres HookLoada til alle som trenger svært pålitelig 
utstyr for sin virksomhet.

14

"Jeg kan uten å nøle anbefale 
Stronga for deres 

profesjonalitet, og også 
anbefale deres HookLoada-
tilhenger til alle som trenger 
svært pålitelig utstyr for sin 

virksomhet"

Mr. G. Bourke,
Mayo County Council

FÅR JOBBEN

GJORT
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E-F-K Erdbau, Forst und Kommunalarbeiten, Østerrike

Vi driver en relativt liten landbruksentreprenørvirksomhet i Tyrol – et østerriksk 
område vest i Alpene. Vi har eid og drevet en Stronga HL014 HookLoada-tilhenger 
som en del av vår beskjedne flåte i litt over ett år nå. Etter et langt og omfattende 

søk hvor vi så på rundt åtte forskjellige produsenter av krokhenger, ble det raskt 
klart for oss at Stronga tilbød markedets beste småskala krokløfter med sin sterke, 

robuste og superkompakte design.

Etter å ha brukt vår HookLoada HL014 tilhenger dag ut og dag inn i mer enn et år 
nå, vet vi allerede at vi vil investere i nok en krokløfter i nær fremtid, også denne vil 

vi definitivt bestille hos Stronga.

DET DE

SIER

“Stronga tilbød den beste småskala krokløfteren på markedet 
med sin sterke, robuste og superkompakte design"

Mr. F. Grund,
E-F-K Erdbau, Forst und Kommunalarbeiten

E-F-K Erdbau, Forst und
Kommunalarbeiten

Mayo
County Council

www.stronga.no      STRONGA
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HookLoada Teknisk informasjon



Informasjonen som vises i denne brosjyren er representativ for en "Svensk Standard" HookLoada. Spesifikasjoner og dimensjoner kan variere avhengig av kundens lokale markedspreferanser og regionale lover. Spesifikasjoner, vekter 

og nyttelast kan variere på hurtigslepemodeller. Siden vi kontinuerlig forbedrer produktene våre, er tekniske detaljer, masser og mål bare gitt som referanseverdier.

* 4000kg med K-80 kule hengerfeste.

** HL140-modellen er også tilgjengelig med et teleskopisk kroktårn. Denne brosjyren viser den tiltbare kroktårnversjonen.

MODELL HL012S HL014S HL140S** HL160ST HL180ST HL210ST HL211ST

Bruttovekt

Egenvekt

Maks kroklast

Maks tipplast

Dragstangbelastning

Krokhøyde

Kroktårn

Krokslag

Fjæringskapasitet

Hovedsylindre

Oljebehov

Minste krav til utkast

Hydraulisk trykkkrav

Total lengde

Maks bredde (std dekk)

Standard dekk

Tilkoblinger til traktor
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HL250ST HL260ST HL300ST

www.stronga.no      STRONGA

16000kg

Ca. 3000kg

12000kg

12000kg

3000 (4000kg*)

1450mm

Tiltbar

-

14000kg

1 enhet

10 Liter

100HP

200 bar

5950mm

2550mm

455/40 R22.5

3X dobbeltvirkende

18000kg

Ca. 3500kg

14000kg

14000kg

3000 (4000kg*)

1450mm

Tiltbar

-

14000kg

1 enhet

12.5 Liter

100HP

200 bar

6450mm

2550mm

560/45 R22.5

3X dobbeltvirkende

18000kg

Ca. 4000kg

14000kg

14000kg

3000 (4000kg*)

1450mm

Tiltbar**

-

21000kg

2 enheter

14 Liter

100HP

200 bar

6510mm

2550mm

455/40 R22.5

3X dobbeltvirkende

20000kg

Ca. 4500kg

16000kg

16000kg

3000 (4000kg*)

1450mm

Teleskopisk

1100mm

21000kg

2 enheter

18 Liter

110HP

200 bar

7030mm

2550mm

560/45 R22.5

3X dobbeltvirkende

22000kg

Ca. 5000kg

18000kg

18000kg

3000 (4000kg*)

1450mm

Teleskopisk

1100mm

21000kg

2 enheter

20 Liter

120HP

200 bar

7580mm

2550mm

560/45 R22.5

3X dobbeltvirkende

22000kg

Ca. 5500kg

21000kg

21000kg

3000 (4000kg*)

1450mm

Teleskopisk

1200mm

21000kg

2 enheter

25.5 Liter

140HP

200 bar

7880mm

2550mm

560/60 R22.5

3X dobbeltvirkende

22000kg

Ca. 5250kg

21000kg

21000kg

3000 (4000kg*)

1450mm

Teleskopisk

1100mm

21000kg

2 enheter

22.5 Liter

140HP

200 bar

7580mm

2550mm

560/60 R22.5

3X dobbeltvirkende

31000kg

Ca. 6900kg

25000kg

25000kg

3000 (4000kg*)

1450mm

Teleskopisk

1200mm

31500kg

2 enheter

Egen hydraulikk

200HP

270 bar

8260mm

2710mm

560/60 R22.5

-

31000kg

Ca. 7200kg

26000kg

26000kg

3000 (4000kg*)

1450mm

Teleskopisk

1200mm

36000kg

2 enheter

Egen hydraulikk

200HP

270 bar

8860mm

2710mm

560/60 R22.5

-

34000kg

Ca. 8000kg

30000kg

30000kg

3000 (4000kg*)

1450mm

Teleskopisk

1350mm

48000kg

2 enheter

Egen hydraulikk

200HP

270 bar

9350mm

2710mm

560/60 R22.5

-
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HookLoada HL012S

Tilttårn-serien
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Ekstremt lav rullehøyde 

på kun 900mm.

Ÿ Ekstremt lav 

oppsamlingsvinkel for 

containere

Utmerket tippevinkel på 

opptil 56°.

Ÿ Høy materialhaug

Ÿ Ren tømming av selv 

klissete materialer

Beholderlengde – 

4080–4600mm. Optimal 

lengde – 4600mm.

Ÿ Mini HookLoada med 

mektig kapasitet

Automatisk tippe- og 

lossesyklus.

Ÿ Unik selvbeskyttende, 

automatisk låsende 

kroktårnfunksjon

Mini & Mektig 12 tonns HookLoada
Den kompakte HL012S HookLoada er en profesjonell småskala tilhenger utstyrt med samme flotte 

spesifikasjoner som de større modellene i serien. Sammenlignet med andre løsninger på markedet som tilbyr 
lignende tippe- og løfteevner, har HL012S-modellen klasseledende standardfunksjoner med et bredt utvalg av 

velutviklede alternativer tilgjengelig for å passe dine behov. Oppdag nøkkelfunksjonene til 12 tonns HookLoada:

Overdimensjonert chassiskonstruksjon; Kvalitet BPW kommersielle aksler; Fullfjæret understell som standard; 
Store profesjonelle hjul- og dekkfester; Fantastisk lav rullehøyde på kun 900mm (avhengig av dekkvalg); 

Manøvrerbar på trange steder; Unikt kroktårn, automatisk veksling mellom tippe- og lossesykluser; Superhøy 
tippevinkel på 56°; Slitesterk metallisk maling; Stort utvalg av tilvalg og mer...

HookLoada HL012S - Populære tilvalg i fokus
Kunder som velger HL012-modellen velger ofte disse populære valgfrie oppgraderingene:

STR-903 - Hjulskjermer i hardplast foran og bak.
STR-1000 - Låsbar stålverktøykasse av førsteklasses kvalitet. Ulike størrelser tilgjengelig.
STR-1037 - Twin LED justerbare arbeidslys; supersterke lys av førsteklasses kvalitet.

Viktige funksjoner...

Dette dataarket er representativt for en «Swedish Standard» HookLoada-tilhenger. Spesifikasjoner og dimensjoner kan variere avhengig av 
kundens lokale markedspreferanser og regionale lover. Spesifikasjoner, vekter og nyttelast kan variere på hurtigslepemodeller.

Vennligst se side 38-
41 for den 
fullstendige listen 
over HookLoada-
tilvalg.

www.stronga.no      STRONGA
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HookLoada HL014S

Tilttårn-serien
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Viktige funksjoner...

Svært lav rullehøyde på 

kun 990mm.

Ÿ Lav containerhøyde

Utmerket høy tippevinkel 

– 56°.

Ÿ Ren materialutkast

Ÿ Utmerket bunkeevne

Beholderlengde – 

4440–5000mm; Optimal 

lengde – 5000mm.

Ÿ Nyttig beholderlengde

Lengde fra tårn til bakrulle 

– 4150mm.

Ÿ Meget manøvrerbar i 

trange rom

HookLoada HL014S - Populære tilvalg i fokus
Kunder som velger HL014-modellen velger ofte disse populære valgfrie oppgraderingene:

STR-703 - Hydrauliske bakakselstabilisatorer.
STR-710 - Hjelpekoblinger med vekselventil på kroktårnet.
STR-900 - Ultralette skjermer i aluminium i full lengde.

Født tøff. Gjort profesjonell.
HookLoada HL014S er tøff nok for kontinuerlig entreprenørbruk, kompakt nok for små gårdsplasser og kvikk nok for 
trange svinger. HL014S-modellen tilbyr all allsidigheten og påliteligheten du trenger på mindre jobber, og den tilbyr 

fantastisk verdi. Det 14 tonn tunge tilttårnet til HookLoada er godt egnet for traktorer fra 80-140 HK. Beholdere 
opptil 5340mm lange (optimal - 4950mm) kan tippes til en ledende vinkel på 56° for suveren bunking.

Sammen med en rekke klasseledende komponenter, leveres HL014S som standard utstyrt med et helautomatisk 
rammelåsesystem som optimaliserer sikkerheten ved tipping og lossing av containere. Denne funksjonen er spesielt 

viktig ved håndtering av korte beholdere. Totalt har Stronga HookLoada på 14 tonn vist seg å være en ekstremt 
nyttig transportløsning i mindre skala for bruk på tvers av et bredt spekter av materialer, sektorer og årstider.

Viktige funksjoner...

Dette dataarket er representativt for en «Swedish Standard» HookLoada-tilhenger. Spesifikasjoner og dimensjoner kan variere avhengig av 
kundens lokale markedspreferanser og regionale lover. Spesifikasjoner, vekter og nyttelast kan variere på hurtigslepemodeller. Vennligst 

besøk stronga.no for fullstendige tekniske spesifikasjoner og videoer av HL014-modellen.

www.stronga.no      STRONGA

Vennligst se side 38-
41 for den 
fullstendige listen 
over HookLoada-
tilvalg.
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HookLoada HL140S

Tilttårn-serien
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Velprøvd pålitelighet - HL140S-modellen
HL140S er spenstig, robust og ekstremt velprøvd på tvers av et bredt spekter av bruksområder for små til mellomstore 

transportvirksomheter. Den populære HL140S-modellen passer for traktorer fra 80-140 HK og kjører 5070mm lange 
containere (optimal lengde) med høy hastighet, og øker effektiviteten og produktiviteten på daglig basis.

For kunder som ønsker en tilhenger som tilbyr kombinasjonen av utmerket manøvreringsevne, imponerende 
pålitelighet og middels løftekapasitet, er HL140S-modellen den perfekte løsningen for din virksomhet. Ved å bruke en 

velprøvd HookLoada-tilhenger med tilttårn kan driftskostnadene styres bedre når det gjelder å redusere 
drivstoffregninger, vedlikeholdskostnader og arbeidskrav per tonn håndtert materiale. Bli en innovatør i dag. Ta 

ledelsen blant dine kolleger og invester i HL140S HookLoada-tilhengeren.

Lav rullehøyde – 1000mm.

Ÿ God stabil plattform

Ÿ Lav lastehøyde

God tippevinkel – 48°.

Ÿ Kraftig dobbeltsylinder

Ÿ Lavt oljebehov

Ÿ God bunkeevne

Beholderlengde – 

4830–5800mm; Optimal 

lengde – 5070mm.

Ÿ Kompakt skala

Lengde fra tårn til bakrulle 

– 4280mm.
Ÿ Manøvrerbar lengde

Ÿ Liten snusirkel

HookLoada HL140S - Populære tilvalg i fokus
Kunder som velger HL140-modellen velger ofte disse populære valgfrie oppgraderingene:

STR-215 - BPW kommersiell aksel, 410x120 bremseaksler, 120×120mm kvadratisk bjelke.
STR-304 - Load Sensing Valve (LSV) for luftbremser.
STR-1001 - Supersterke, ultralette sidebeskyttelsesskinner i aluminium.

Viktige funksjoner...

Dette dataarket er representativt for en «Swedish Standard» HookLoada-tilhenger. Spesifikasjoner og dimensjoner kan variere avhengig av 
kundens lokale markedspreferanser og regionale lover. Spesifikasjoner, vekter og nyttelast kan variere på hurtigslepemodeller. Vennligst 

besøk stronga.no for fullstendige tekniske spesifikasjoner og videoer av HL140-modellen.

www.stronga.no      STRONGA

Vennligst se side 38-
41 for den 
fullstendige listen 
over HookLoada-
tilvalg.
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HookLoada HL160ST

Teleskopisk tårn-serien (Tandemaksel)
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Lav rullehøyde på kun 

1100mm.

Ÿ Stabil kurveprofil

Ÿ Lav lastevinkel

Stor tippevinkel – 50°.

Ÿ Stor bunkeevne

Ÿ Ren tømming på tvers av 

alle materialer

Beholderlengde – 

4100–5970mm; Optimal 

lengde – 5670mm.
Ÿ Hoved containermarked

Lengde fra teletårn til 

bakvals – 4805mm.
Ÿ Kompakt med utmerket 

transportkapasitet

HookLoada HL160ST - Populære tilvalg i fokus
Kunder som velger HL160-modellen velger ofte disse populære valgfrie oppgraderingene:

STR-307 - Automatiske slakkjusteringer.
STR-601 - Hydraulisk støtteben.
STR-710 - Hjelpekoblinger med vekselventil på kroktårnet.

Tøff & rimelig teleskopisk HookLoada
Stronga har opparbeidet seg et rykte for å produsere den høyeste kvaliteten krokløftehengere tilgjengelig på 

markedet. HL160ST-modellen tilbyr velprøvd, suverent robust design som er fullpakket med pålitelighet, 
innovasjon, kreativitet og Stronga-ekspertise. Vi har bygget HookLoada-tilhengere i flere tiår og tilbyr et bredt 

utvalg av velprøvde alternativer, noe som gir deg en skreddersydd løsning.

Den velprøvde HL160ST HookLoada er bygget for å gi en fantastisk standardspesifikasjon, som håndterer 
containere opptil 6260mm i lengde. Det er stor kraft og eksepsjonelt potensial som tilbys av vår mest kompakte 

HookLoada-tilhenger med teleskoptårn. Standardspesifikasjonen med lang levetid består av kommersielle BPW-
aksler, 560/45 R22.5 Nokian Country King-dekk, luft- eller hydrauliske bremser, LED-lys og mye mer...

Viktige funksjoner...

Dette dataarket er representativt for en «Swedish Standard» HookLoada-tilhenger. Spesifikasjoner og dimensjoner kan variere avhengig av 
kundens lokale markedspreferanser og regionale lover. Spesifikasjoner, vekter og nyttelast kan variere på hurtigslepemodeller. Vennligst 

besøk stronga.no for fullstendige tekniske spesifikasjoner og videoer av HL160-modellen.

www.stronga.no      STRONGA

Vennligst se side 38-
41 for den 
fullstendige listen 
over HookLoada-
tilvalg.
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HookLoada HL180ST

Teleskopisk tårn-serien (Tandemaksel)



27

Rullehøyde – 1100mm.
Ÿ Lav stabil kurveprofil

Ÿ Lav lastevinkel

Utmerket tippevinkel – 

52°.
Ÿ Stor bunkeevne

Ÿ Ren tømming

Beholderlengde – 

4600–6500mm; Optimal 

lengde – 6200mm.
Ÿ Bulkkapasitetspotensial

Lengde fra tårn til bakrulle 

– 5320mm.
Ÿ Kompakt med meget 

god kapasitet

HookLoada HL180ST - Populære tilvalg i fokus
Kunder som velger HL180-modellen velger ofte disse populære valgfrie oppgraderingene:

STR-406 - 24t parabolsk fjæret understell.
STR-501 - Flerposisjonsfjæret trekkstang.
STR-712 - Lengre krokslag.

18 tonns HookLoada: Stadig mer populaer
HL180ST-modellen er vår mest populære inngangsport til den intermodale verdenen til HookLoada, og leverer 
pålitelighet, lang levetid og ytelse som ingen annen 18 tonns tilhenger tilgjengelig på markedet. Den slanke og 
overlegne HL180ST HookLoada leder markedet for teleskophengere med tandemaksel med en design som er 

sterkere, lettere og lavere enn konkurrentene. Den muliggjør større nyttelast ved høyere hastigheter.

Kunder bruker vanligvis dette allsidige HookLoada-systemet på tvers av et bredt spekter av bruksområder, årstider 
og sektorer, inkludert; Landbruk og jordbruk; Skogbruk og tømmerhåndtering; Avfallshåndtering, transport og 

behandling; Anleggsprosjekter; Byggearbeid; Transport av tungt materiell; Verktøy; Væsketransport og håndtering; 
og mye mer...

Viktige funksjoner...

Dette dataarket er representativt for en «Swedish Standard» HookLoada-tilhenger. Spesifikasjoner og dimensjoner kan variere avhengig av 
kundens lokale markedspreferanser og regionale lover. Spesifikasjoner, vekter og nyttelast kan variere på hurtigslepemodeller. Vennligst 

besøk stronga.no for fullstendige tekniske spesifikasjoner og videoer av HL180-modellen.

www.stronga.no      STRONGA

Vennligst se side 38-
41 for den 
fullstendige listen 
over HookLoada-
tilvalg.
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HookLoada HL210ST

Teleskopisk tårn-serien (Tandemaksel)
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Lav rullehøyde på kun 

1200mm.

Ÿ Laveste lastehøyde for en 

21 tonns krokløft

Utmerket spissvinkel – 52°.

Ÿ Plasseffektiv topping

Ÿ Ren tømming av selv 

klissete materialer

Beholderlengde – 

4800–6900mm; Optimal 

lengde – 6480mm.

Ÿ Ekstra lengde & kapasitet

Lengde fra teletårn til 

bakvals – 5620mm.

Ÿ Godtar lengre beholdere 

enn HL180

Ultra-kraftig; Høyst pålitelig.
HL210ST-modellen er en arbeidshest med høy kapasitet som tilbyr 17 prosent bedre nyttelasttilgjengelighet enn 

HL180ST-tilhengeren. Denne allrounderen på premiumnivå, HL210ST, tilbyr 21 tonn løfte- og tippeevne - tre tonn større 
nyttelast enn HL180ST for en liten ekstra investering, og gir større produktivitet med arbeids- og kostnadsbesparelser.

HL210ST tilbyr en høy driftssyklus, høyhastighetsspesifikasjoner og design av høy kvalitet. Verdens ledende tandemaksel 
krokløfter fikk sitt gode rykte gjennom utprøvd kraft, utmerket pålitelighet og enorm ytelse. Operatører drar nytte av 

pålitelighet og lang levetid, noe som fører til lave eierkostnader og høy videresalgsverdi. Den mest moderne 
tandemaksel krokløfteren på markedet har en sterkere, lettere design og evnen til å ta lengre og containere med større 

bulkkapasitet. Gjør en god investering i dag i HookLoada HL210ST-tilhengeren.

HookLoada HL210ST - Populære tilvalg i fokus
Kunder som velger HL210-modellen velger ofte disse populære valgfrie oppgraderingene:

STR-211 - BPW automatisk sentrerende fri styrende bakaksel, 420x180 bremseaksel.
STR-409 - Luftfjæring med høyderegulerende ventil (AirLoada™ kommer som standard).
STR-508 - Hydraulisk drag for enkel nivellering og høy komfort.

Viktige funksjoner...

Dette dataarket er representativt for en «Swedish Standard» HookLoada-tilhenger. Spesifikasjoner og dimensjoner kan variere avhengig av 
kundens lokale markedspreferanser og regionale lover. Spesifikasjoner, vekter og nyttelast kan variere på hurtigslepemodeller. Vennligst 

besøk stronga.no for fullstendige tekniske spesifikasjoner og videoer av HL210-modellen.

www.stronga.no      STRONGA

Vennligst se side 38-
41 for den 
fullstendige listen 
over HookLoada-
tilvalg.
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HookLoada HL211ST

Teleskopisk tårn-serien (Tandemaksel)
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Rullehøyde – 1200mm.

Ÿ Luft- og hydraulikkfjæring 

med variabel høyde 

tilgjengelig

Utmerket tippevinkel på 

opptil 52°.

Ÿ Plasseffektiv tipping

Ÿ Tømming av glatt last

Beholderlengde – 

4600–6580mm. Optimal 

lengde – 6200mm.

Ÿ Ekstra bulkkapasitet

Lengde fra teleskopisk tårn 

til bakvals – 5320mm.

Ÿ Optimaliser nyttelasten 

med lange containere

Kompakt kraft - HL211ST-modellen
Med HookLoada HL211ST har vi levert vårt mest kompakte og høye nyttelast teleskoptårn med tandemaksel. Den 

robuste og pålitelige HL211ST-modellen er en førsteklasses arbeidshest for profesjonelle entreprenører som 
arbeider på tvers av intensive arbeidsområder med høy ytelse.

HL211ST-modellen tilbyr det høyeste vekt-til-løft-forholdet for en krokløft-tilhenger med tandemaksel. Utstrakt 
bruk av stål med høy strekkfasthet i chassiset reduserer vekten; totalt sett betyr dette mer nyttelast, økt styrke, 

lengre levetid og reduserte drivstoffkostnader. Gjennom årene har vårt talentfulle HookLoada-designteam klart å 
perfeksjonere designet til HL211ST, og dermed redusere belastningen på viktige komponenter for å forlenge 

levetiden enda mer. Dette er virkelig toppen av krokløftdesign.

HookLoada HL211ST - Populære tilvalg i fokus
Kunder som velger HL211-modellen velger ofte disse populære valgfrie oppgraderingene:

STR-214 - CommandSteer™ - stor manøvrerbarhet i revers; fri styring fremover.
STR-407 - 32t parabolsk fjæring, 1810mm avstand mellom akslene.
STR-705 - To rør til traktorens hydrauliske system; fordeler som betjenes av fjernkontroll.

Viktige funksjoner...

Dette dataarket er representativt for en «Swedish Standard» HookLoada-tilhenger. Spesifikasjoner og dimensjoner kan variere avhengig av 
kundens lokale markedspreferanser og regionale lover. Spesifikasjoner, vekter og nyttelast kan variere på hurtigslepemodeller. Vennligst 

besøk stronga.no for fullstendige tekniske spesifikasjoner og videoer av HL211-modellen.

www.stronga.no      STRONGA

Vennligst se side 38-
41 for den 
fullstendige listen 
over HookLoada-
tilvalg.
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HookLoada HL250ST

Teleskopisk tårn-serien (Triaksel)
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Rullehøyde – 1200mm.

Ÿ Laveste rullehøyde for en 

storskala 25 tonns 

krokhenger

Utmerket tippevinkel – 

52°.

Ÿ Plasseffektiv bunking på 

mindre områder

Beholderlengde – 

4800–6900mm; optimal 

lengde – 6780mm.

Ÿ Bulkkapasitetstransport

Lengde fra teletårn til 

bakvals – 5620mm.

Ÿ Ekstremt velprøvd 

krokløftutstyr

Mange oppgaver. Én helt.
HookLoada HL250ST er en kraftig tilhenger som gir fantastisk fleksibilitet og banebrytende effektivitet i 

høykapasitets bruksområder innen transport og håndtering av materialer. HL250ST-modellen tilbyr nesten 20 
prosent mer nyttelasttilgjengelighet enn HL210ST-modellen med tandemaksel. Dessuten gir denne kompakte 

treakslede krokløfteren lave driftskostnader, maksimal oppetid og en superhøy gjensalgsverdi. Dette er de tingene 
kundene forteller oss betyr mest, og de er alle inkludert i HL250ST HookLoada-tilhengeren. Oppdag fordelene:

Ÿ 20 prosent større nyttelasttilgjengelighet enn HL210ST med høyfast stål som holder egenvekten lav.
Ÿ Redusert arbeidskraft per m³ transportert materiale med muligheten til å shuttle mer, hver eneste last.
Ÿ Redusert drivstoff og kostnader per m³ shuttlet med et enkelt høykapasitets teleskoptårn HookLoada.

HookLoada HL250ST - Populære tilvalg i fokus
Kunder som velger HL250-modellen velger ofte disse populære valgfrie oppgraderingene:

STR-713 - QuickLoada™ system for hurtig tipping og lossing.
STR-727 - Danfoss PVG ventil.
STR-1005 - PowerBoosta™-sylindere, øker tippe- og opplastingssykluskraften.

Viktige funksjoner...

Dette dataarket er representativt for en «Swedish Standard» HookLoada-tilhenger. Spesifikasjoner og dimensjoner kan variere avhengig av 
kundens lokale markedspreferanser og regionale lover. Spesifikasjoner, vekter og nyttelast kan variere på hurtigslepemodeller. Vennligst 

besøk stronga.no for fullstendige tekniske spesifikasjoner og videoer av HL250-modellen.

www.stronga.no      STRONGA

Vennligst se side 38-
41 for den 
fullstendige listen 
over HookLoada-
tilvalg.
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HookLoada HL260ST

Teleskopisk tårn-serien (Triaksel)
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Lav rullehøyde på 

1250mm.

Ÿ Lavere oppsamlingsvinkel 

med lengre beholdere

God tippevinkel – 50°.

Ÿ Tipp lange beholdere

Ÿ Deponer materialer trygt 

og raskt

Beholderlengde – 

5300–7500mm. Optimal 

lengde – 7340mm.

Ÿ Bulkkapasitetspotensial

Lengde fra teletårn til 

bakvals – 6100mm.

Ÿ Bygget for moderne 

transportoperasjoner

Oppdrag: Skala & Effektivitet
Den ekstra lange, treakslede HookLoada HL260ST er konstruert for ren kraft med 26 tonns krokpotensial – nesten 25 

prosent mer nyttelastkapasitet enn den største tandemakselmodellen. Med en enorm tilgjengelighet av kroklast, 
setter HL260ST HookLoada nye standarder for produktivitet og kapasitet, og gjør det mulig for kundene å gjøre 

betydelige besparelser:

Ÿ Stor bulkbærekapasitet, håndtering av containere opptil 7760mm lange. Færre transportsykluser kreves for et gitt 
volum av materiale, mens moderne fjæringer og dekk reduserer rullemotstanden slik at det brukes mindre drivstoff.

Ÿ Redusert arbeidskraft per tonn transportert; gjør deg mer produktiv med dine eksisterende ressurser.
Ÿ Å betjene én HookLoada med stor kapasitet har lavere kostnader enn å holde flere enkelthengere kjøredyktige med 

dekk, fjæring, bremser og mer.

HookLoada HL260ST - Populære tilvalg i fokus
Kunder som velger HL260-modellen velger ofte disse populære valgfrie oppgraderingene:

STR-213 - Positivt styresystem.
STR-410 - Hydraulisk fjæring for optimal akselvandring.
STR-411 - Fremre løfteaksel - kun med luft- eller hydraulikkfjæring.

Viktige funksjoner...

Dette dataarket er representativt for en «Swedish Standard» HookLoada-tilhenger. Spesifikasjoner og dimensjoner kan variere avhengig av 
kundens lokale markedspreferanser og regionale lover. Spesifikasjoner, vekter og nyttelast kan variere på hurtigslepemodeller. Vennligst 

besøk stronga.no for fullstendige tekniske spesifikasjoner og videoer av HL260-modellen.

www.stronga.no      STRONGA

Vennligst se side 38-
41 for den 
fullstendige listen 
over HookLoada-
tilvalg.
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HookLoada HL300ST

Teleskopisk tårn-serien (Triaksel)
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Rullehøyde – 1250mm.

Ÿ Lav effekt kreves for å ta 

opp tung last

Ÿ Utmerket stabilitet

Utmerket tippevinkel på 

opptil 50°.

Ÿ Materialdumping med 

høy kapasitet

Beholderlengde – 

5650–8000mm. Optimal 

lengde – 7800mm.

Ÿ Ekstra lastekapasitet

Lengde fra teletårn til 

bakrulle – 6640mm.

Ÿ Ideell for høyhastighets, 

storskala traktorer

Beistet; 30 tonns HookLoada
HL300ST tilbyr en uslåelig kapasitet på 30 tonn - 20 prosent større enn HL250ST. Mega transportkapasitet på og 
utenfor veien, reduserer drivstoffkostnadene, sparer penger samtidig som du forbedrer effektiviteten. Moderne 

bedrifter i stor skala fortsetter å glede seg over 30 tonns løfteevnen til denne ikoniske HookLoadaen. Kravene 
vokser, det er derfor det er viktigere enn noen gang før å presse ytelsen ytterligere. HL300ST er utviklet for å møte 

kundenes krav til nye kapasitetsnivåer. Oppdag de viktigste fordelene:

Ÿ Mest effektive krokløft i stor skala tilgjengelig på markedet – 20 prosent større nyttelast enn HL250ST.
Ÿ Containerflåter kan bygges opp og skreddersys til spesifikke forretningsapplikasjoner.

Ÿ Høykapasitetsbeholdere kan brukes til flere, fleksible bruksområder.

HookLoada HL300ST - Populære tilvalg i fokus
Kunder som velger HL300-modellen velger ofte disse populære valgfrie oppgraderingene:

STR-306 - EBS og ABS bremsesystemer; RSS rullestabilitetsstøtte.
STR-707 - Elektronisk servostyring (EPS).
STR-718 - Vidvinkel PTO kardanaksel.

Viktige funksjoner...

Dette dataarket er representativt for en «Swedish Standard» HookLoada-tilhenger. Spesifikasjoner og dimensjoner kan variere avhengig av 
kundens lokale markedspreferanser og regionale lover. Spesifikasjoner, vekter og nyttelast kan variere på hurtigslepemodeller. Vennligst 

besøk stronga.no for fullstendige tekniske spesifikasjoner og videoer av HL300-modellen.

www.stronga.no      STRONGA

Vennligst se side 38-
41 for den 
fullstendige listen 
over HookLoada-
tilvalg.
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STR-302
Lastføling for hydrauliske bremser.

STR-210
BPW høyhastighets kommersiell aksel, 
410x180 bremseaksler, 120x120mm 
kvadratisk bjelke, 10 pigger.

STR-214
CommandSteer™ – utmerket 
manøvrerbarhet i revers – fri styring 
forover.

STR-215
BPW kommersielle 410x120mm 
bremseaksler, 120x120mm 
kvadratisk bjelke.

STR-305
Dobbelt luft- og hydraulisk 
bremsesystem.

STR-308
Lastfølende ventil (LSV) for 
hydraulisk oppheng.

STR-406
24t parabolsk fjæring, 1810mm 
avstand mellom akslene.

STR-304
Lastfølende ventil (LSV) for 
luftbremser.

STR-407
32t parabolsk fjæring, 1810mm 
avstand mellom akslene.

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

HookLoada Ekstra tilvalg HookLoada-spesifikasjonene varierer avhengig av regionen du bor i. Denne delen av brosjyren er 

ment å gi deg en oversikt over alle de valgfrie funksjonene som kan inkluderes på tilhengeren din.

Annet utstyr som også er tilgjengelig...
STR-213 - Positivt styresystem.
STR-303 - WABCO luftbremser på alle hjulene til HookLoada-tilhengeren.
STR-306 - EBS og ABS bremsesystemer; RSS rullestabilitetsstøtte (STR-304 ikke nødvendig).
STR-307 - Automatiske slakkjusteringer.
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STR-505
Boltfestet kulehengerfeste, type 
Scharmüller, 80mm diameter.

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 vei og i terreng.

STR-411
Fremre løfteaksel - Kun med luft- 
eller hydraulikkfjæring.

STR-501
Flerposisjonsfjæret drag for høy 
komfort i fart.

STR-508
Hydraulisk drag for enkel nivellering 
og høy komfort.

STR-601
Hydraulisk støtteben. Andre ben 
tilgjengelig - manuell teleskopisk, 
manuell giret eller suspendert 
skotype. 

STR-700
Hjelpehydraulikkkoblinger med 
omkoblingsventil bak på 
tilhengeren.

STR-506
Påskrudd dreibart hengerfeste, 
type Scharmüller. Øye med 50mm 
diameter.

STR-701
Hydrauliske containerlåseklemmer.

Noen alternativer er kun tilgjengelige på spesifikke modeller, mens andre er tilgjengelige i hele HookLoada-serien. Ta 

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

Annet utstyr som også er tilgjengelig...
STR-309 - Smart-board fra WABCO. Kun tilgjengelig med STR-306.
STR-310 - Tri-stop sylinder for én aksel; fjærbelastet brems (håndbrems ikke nødvendig).
STR-509 - Hydraulisk styretrekk.
STR-715 - Toppsylinder.

www.stronga.no      STRONGA
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STR-704
Uavhengig hydraulikksystem med 
kraftuttak, 130l/min pumpe. 
Fordeler betjenes av fjernkontroll.

STR-705
To rør til traktorens hydrauliske 
system med fordeler som betjenes 
med fjernkontroll.

STR-707
Elektrisk servostyring (EPS).

STR-710
Hjelpekoblinger på kroktårnet med 
vekselventil.

STR-712
Lengre krokslag.

STR-723
Hjelpehydraulikkkoblinger med 
elektrisk omkoblingsventil bak på 
tilhengeren.

STR-724
Hjelpekoblinger med elektrisk 
omkoblingsventil på kroktårnet.

STR-802
Andre dekkmerker og 
dekkstørrelser tilgjengelig. Kontakt 
oss for mer informasjon.

STR-713
QuickLoada™ - raskt og kontrollert 
tippe- og lossesystem.

STR-900
Ultralette skjermer i aluminium i full 
lengde.

Annet utstyr som også er tilgjengelig...
STR-718 - Vidvinkel PTO kardanaksel.
STR-727 - Danfoss PVG ventil.
STR-719 - Load Sensing på tilhengeren; kontrollblokk med LS (kun med STR-709 & STR-727).
STR-810 - Felger med et + 80mm offset. Bredden er 2550mm med standard dekk og styreaksel.

HookLoada-spesifikasjonene varierer avhengig av regionen du bor i. Denne delen av brosjyren er 

ment å gi deg en oversikt over alle de valgfrie funksjonene som kan inkluderes på tilhengeren din.HookLoada Ekstra tilvalg
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STR-1005
PowerBoosta™ – et par booster-
sylindere, øker tippe- og 
opplastingssykluskraften.

STR-903
Superharde plastskjermer foran og 
bak.

STR-1000
Låsbar stålverktøykasse av 
førsteklasses kvalitet. Ulike 
størrelser tilgjengelig.

STR-1001
Sidebeskyttelsesskinner i 
aluminium - ultralette, men ekstra 
sterke.

STR-1002
Monteringsplate for trekkøye bak 
for VBG bakre drag. *Kun 
tilgjengelig for utvalgte markeder.

STR-1037
To LED-justerbare arbeidslys bak. 
Supersterke lys av førsteklasses 
kvalitet.

STR-1040
To LED-blinklys, innkapslet i sikret 
hus bak på tilhengeren.

STR-1056
Bakre sanntidsvideokamera med 
skjermvisning.

STR-1008
Manuelt uttrekkbar, ekstra sterk 
bakre støtfanger.

STR-1006
Hydraulisk uttrekkbar, robust og 
pålitelig støtfanger bak.

Annet utstyr som også er tilgjengelig...
STR-1003 - VBG-kobling; laget av Stronga.
STR-1004 - Automatisk bakhengerkobling D40 (STR-1002 kreves).
STR-1054 - Signallys plassert foran på rammen; viser at styresystemet er i midten.

Noen alternativer er kun tilgjengelige på spesifikke modeller, mens andre er tilgjengelige i hele HookLoada-serien. 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

Bygget for robust ytelse og pålitelighet
Det kraftige, pålitelige og ekstremt holdbare utvalget av DumpLoada-tilhengere 
med kvadratisk kropp kan transportere opptil 27 tonn for utmerket effektivitet i 

tunge materialer. Hver DumpLoada-tilhenger tilbyr maksimal styrke og 
holdbarhet i en selvbærende konstruksjon for pålitelig transport av tunge 

materialer i steinbrudd, resirkulering og riving.

STRONGA

DumpLoada
Total pålitelighet. Maksimal levetid.

Stronga halfpipe DumpLoada-tilhengere 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 mer robust, mer holdbar og enda mer 
imponerende, og leverer ytelsesnivåer som er uovertrufne på markedet.

STRONGA

DumpLoada HP

Videoer og mer informasjon om andre Stronga-produkter tilgjengelig på stronga.no Videoer og mer informasjon om andre Stronga-produkter tilgjengelig på stronga.no

Andre Stronga-produkter;  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 få kontinuerlige tørkeløsninger 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, 

grønt avfall, landbruksgjødsel og mye mer.

STRONGA

FlowSteama

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

ISOLoada                                       FlowFeeda                                                Heatex                                         Tørkestasjoner                                      & mer...

www.stronga.no      STRONGA



      www.stronga.no      STRONGA

NORSK KONTOR

Tjessi.no AS
Todnheimvegen 97, 4312 Sandnes
Tlf: +47 477 60 477
E-post:  mail@tjessi.no

EUROPEISK KONTOR

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

Tlf: +370 443 42587
E-post: sales@stronga.lt

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

beskrevet i denne brosjyren uten forvarsel.

mailto:mail@tjessi.no
mailto:sales@stronga.lt
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