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Muttertrekker NR-11P
Bensindrevet muttertrekker. Ideel for jernbanekontruksjoner, olje, skipsverft 
og gruveindustri. 
Film av produktet på YouTube

https://youtu.be/vF4PCgCFct8

1) Drivstofftank. Den store tanken har kapasitet på 1,2 l for lange  
arbeidsøkter mellom påfylling. De gripevennlige overflatene på 
lokket gjør det enkelt å fjerne, og drivstoff kan fylles både vertikalt 
og horisontalt for å unngå søl.

2. Håndtak. Maskinen er utformet slik at vekten spres jevnt mellom 
venstre og høyre håndtak. Kombinasjonen med håndtakets utforming 
og beskyttelsesskjoldet minimerer risikoen for mekanisk påvirkning 
av drivstofftank og motor. 

3. Betjeningshåndtak. Knappene er plassert slik av man slipper å 
arbeide i ubehagelige stillinger og belaste f.eks håndledd og skuldre. 
Kan brukes horisontalt og vertikalt, og har dødmannsbryter som  
forhindrer uønsket akselerasjon. Betjeningshåndtaket er festet til 
håndtaket ved hjelp av en stålsag for ekstra styrke. 

4. Tralle. Maskinen er utformet slik at vekten spres 
jevnt mellom venstre og høyre håndtak. 
Kombinasjonen med håndtakets 
utforming og beskyttelsesskjoldet 
minimerer risikoen for mekanisk 
påvirkning av drivstofftank og motor. 

5. Girkasse. Grensesnittsett (ekstrautstyr)for å kunne bruke  
maskinen horisontalt og vertikalt med skinnemontert CS-SO 
tilførselstavle. Trallen har bremser i samsvar med EN19277 og 
avslaster mye av vekten til maskinen slik at det blir enklere å flytte 
seg fra sted til sted. 

6. Støtmekanisme. Stålgir i syntetisk olje for lenger levetid og 
større fleksibilitet i arbeidstemperaturer. Girspaken er plassert ved 
siden av gassbetjeningen for å unngå at man skifter gir mens  
motoren er i gang. Sentrifugalclutch for jevn akselerasjon. 

7. Motor. NR11P har større overflate og trenger ikke høyt turtall, 
noe som gir som for sjeldnere vedlikehold.

8. Vibrasjon. Håndtaket er montert på fire vibrasjonsdempere som 
reduserer belastningen på operatøren. 

9. Enkel start. NR11P startes med en egen knapp for sørger for  
både priming og start, noe som sparer både tid og arbeid. 

Generelle funksjoner:

Beskyttelseskjold. 
Beskytter tanken og 
motoren mot støt. 

Dreiemomentbryter 
med fem posisjoner. 

Bryter for å velge retning
fremover/bakover. Revers 
gjør det enkelt å fjerne 
mateskruer. 
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Muttertrekker NR-11P

Art.nr. Muttertrekker Beskrivelse

99 25 00 Muttertrekker NR-11P
99 25 07 VAL NR Stålkasse for NR 11-P

Art.nr. Tilbehør Beskrivelse Navn
99 25 32 1” x 100mm forlenger XT 100

99 25 31 1” roterende skjørt SJ 1

99 25 10 Låse-ring for å feste piper til foringen CLIP NR

99 25 05 Grensesnittsett for vertikal bruk med støttetralle CS-SD KCS-NR

99 25 06 Grensesnittsett for horisontal bruk med støttetralle CS-SD KHOR-NR

99 25 81 Støttetralle for NR11-P, NR-13E og trebormaskiner CS-SD

99 20 08 Plasteske for oppbevaring av piper og tilbehør VAL P20

99 25 07 Stålkoffert for oppbevaring av NR11-P og VALP20 tilbehørseske VAL NR

99 25 09 Beskyttelsestrekk av polyeten HOPE og LTV-motstandig.  
Temperaturområde: -40 til +70oC TARPCOVER 027-NR

Generell informasjon

Motor:

Type: Totakts, luftavkjølt, ensylindret 
Volum: 55c
Volum drivstofftank: 1,2liter
Drivstoffblanding: Syntetisk olje 1:50/totaktsolje, mineral 1:25
Turtall (tomgang): 2800 o/min +- 200
Turtall (belastning,trekking): 7000 o/min 
Turtall (uten belastning, maks.): 11500 o/min

Tenningssystem: Type: Digitalt
Tennpluggtype: RAX 80 eller tilsvarende

Forgasser: Type: Membran

Slagenhet: Firkantstørrelse: 25,4mm (1”)
Festemoment: Full gass: 2500Nm (1844 ft.lbs)

Kapasitet: Fri hastighet: 1300 o/min
Boltediameter: Inntil 33mm (1 1/4”)

Vekt: Tørr: 18,5 kg (40,7 lbs)

VAL NR

VAL P20

Tarpcover 
027-NR

Annet ekstrautstyr også tilgjengelig.  
Ta kontakt for nærmere informasjon.
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Vanlige bruksområder for muttertrekkere

Montering av stålkonstruksjoner som broer, bygningsrammer,
jernbanespor, skipbygging, vedlikehold av tungt utstyr, 
rørledninger og industrielle applikasjoner.

Anti-vibrasjonskoblinger reduserer
overføring av vibrasjon til operatøren.

Det beskyttende håndtakets
struktur tillater en komfortabel
posisjon uten fare for skade  
på håndledd.

En redusert kjoksdiameter  
gir en lettere og mer praktisk 
horisontal posisjon for arbeid med 
skinnebolter, også ved montasje 
over svillene.

KHOR-NR Grensesnittpakke for 
horisontal bruk med støttevogn 
CS-SD. Tilgjengelig på forespørsel.

Muttertrekkerne kan brukes  
med samme støttevogn 
CS-SD til bormaskinene.

KCS-NR Grensesnittpakke for 
vertikal bruk med støttevogn 
CS-SD. Tilgjengelig på forespørsel.

STØTFANGER MONTERT PÅ STØTTEVOGN CS-SD

HORISONTAL

VERTIKAL


