
Betonhåndtering 
Beton er tungt og besværligt at flytte omkring. Gør det nemt med BGFIXs innovative 
betonspand, øg effektiviteten og spar tid.

Betonspand
Helt op til 4000 L kapacitet
BGFIX® betonspand med 3m gummislange fås i forskellige designs for at gøre 

støbningen nemmere. Betonen hældes i spanden og transporteres derefter med 

kran overalt på byggepladsen for at støbe. Med en betonspand behøver du ikke 

længere have store pumpebiler på plads og koordinere alle leveringer af beton i en 

omgang.

• Løfteøjer eller med løftearm
• Kan flyttes med gaffeltruck
• 3 meter Ø200 mm gummislange
• Åbningen har en fjederlukning
• Lægger sig automatisk ned vandret, når den 

sænkes til jorden for at blive fyldt med beton
• Transporteret med kranen i stående stilling
• Fås i flere størrelser fra 500 - 4000 liter



Med BGFIX betonspanden er det slut med dyre betonpum-

per og starten på fleksible støbninger.

• Med den store kapacitet af fx 3000 eller 4000 L er en

spand stort set så lige så hurtig som en pumpe, især

ved højhusbyggeri.

• Spanden ligger sig ned når den skal fyldes, så man und-

går at skulle grave huller og planlægge med faste på-

fyldningssteder på pladsen.

• Når man støber med pumpe skal alle lastbiler levere

beton inden for kort tid - med betonspanden har du

fleksibiliteten til at støbe når du har lyst til det.

• Ø200 mm gummislange gør at man hurtigt kan støbe

store arealer - mindre slanger haves hvis det ønskes

• Kvalitetsvare fremstillet i UK - den holder i lang tid og

alle sliddele kan skiftes ud.

Til støbning

Øger effektiviten dra-
matisk på byggepladsen

Når den løftes
fra jorden

Ved påfyldning
af beton

Antal liter Egenvægt Working 
Load Limit HxBxD Med 

løftearm

500 L 290 kg 1500 kg 1270 x 1970 
x 1130 mm Ja

1000 L 380 kg 3000 kg 1370 x 2125 
x 1520 mm Ja

1500 L 640 kg 4500 kg 1750 x 2360 
x 1780 mm Ja

2000 L 650 kg 6000 kg 1750 x 2610 
x 1780 mm Ja

3000 L 1000 kg 9000 kg 1950 x 3210 
x 1950 mm Nej

4000 L 1480 kg 12000 kg 2148 x 3774 
x 2337 mm Nej


