
K.T.S Gödselgrep och Krokodilgrip 

K.T.S Gödselgrep 1,5 m är basen i ett mycket flexibelt system. Alla pinnar har konisk infästning och är monterade i 
koniska hylsor som är svetsade i nedre rambalken. Det garanterar att pinnarna inte glappar upp sig och lossnar.  

Överkäken har mycket stor öppning för att förenkla lastning av djupströbädd, ensilage, ris m.m. 

K.T.S Gödselgrep och Krokodilgrip finns även med arbetsbredd 1,0 m lämpad för mindre lastmaskiner. 
Den är inte möjlig att bredda. 

K.T.S har ett mycket komplett redskapsprogram till mindre traktorer och lastmaskiner. 
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K.T.S Gödselgrep kan byggas ut från 1,5 m till 2,0 m. 

K.T.S Gödselgrep är också basenheten för K.T.S Krokodilgrip i bredderna 1,5 och 2,0 m. 

Gödselgrepspinnen är försedd med en dubbelbock, se A. Anledningen är att när djupströbädden körs ut och läggs 
för rötning på fältet så läggs pinnen slätt mot marken så att spetsarna inte djupsöker. Om pinnen är rak måste den 
ställas på spets för att komma ned till marken för att balken som pinnen sitter i inte ska vara lägsta punkten.  
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Alla leder är smörjbara för längre hållbarhet. 

För utlastning av djupströbädd är K.T.S Krokodilgrip idealisk. Överkäken håller i materialet, så att lastningen 
går lättare. 

Med K.T.S Krokodilgrip klarar du att lasta ensilage från plansilo. 
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Specifikationer K.T.S Gödselgrep 
Utrustning K.T.S Gödselgrep 1,5 m K.T.S Gödselgrep 2,0 m K.T.S Gödselgrep 1,0 m 

Arbetsbredd (CC yttre 
pinnar) 

1,5 m 2,0 m 1,0 m 

Längd på pinne, 
utstickande 

750 mm  

Dimension på pinne 36 mm  

Smidda stålpinnar Ja / standard  

Fäste på pinne Kona med mutter för säker infästning  

Antal pinnar 7 st. 9 st. 5 st. 
CC mellan pinnar 250 mm 

Höjd på bakstycke 540 mm  

Vikt inkl SMS-/Trimafäste 140 kg 185 kg 99 kg 

Anfästningar Mycket stort urval av bultade fästen  

Specifikationer K.T.S Krokodilgrip, överkäken 
Utrustning K.T.S Krokodilgrip 1,0 m K.T.S Krokodilgrip 1,5 m K.T.S Krokodilgrip 2,0 m 

Längd på pinne, utstickande 500 mm  
Dimension på pinne 36 mm  

Smidda böjda stålpinnar Ja / standard  

Fäste på pinne Kona med mutter för säker infästning  

Antal pinnar 4 st. 6 st. 8 st. 

CC mellan pinnar 300 mm 276 mm 

Avstånd från ledpunkt till CC 
pinninfästning 

920 mm 

Vikt inkl SMS-/Trimafäste 170 kg 255 kg 355 kg 



Varför ska jag köpa en K.T.S Gödselgrep - Krokodilgrip när det finns så många andra fabrikat? 

 Flexibelt system, utbyggbart både i arbetsbredd och från gödselgrep till krokodilgrip. 

 Bultade utbytbara lastarfästen gör det enklare och billigare när du byter traktor/lastmaskin/teleskoplastare. 
Smidda pinnar och ramen tillverkad av KKR-stålrör för att klara stora påfrestningar. 

 Pinnarna som har koniska fästen sitter i koniska hylsor i ramen för mycket säker infästning som inte glappar 
upp sig. 

 För allt lastarbete är genomsikten i redskapet mycket viktig. Därför har vi konstruerat vår grip med både stålrör 
och plattstål i bakkanten, så att siktytan ska bli så stor som möjligt men även att gripen ska vara så tät som 
möjligt för att minimera spillet. 

 Överkäken ”gapar” ordentligt, vilket underlättar lastning av djupströbädd och ris. 

 Hydraulkolven sitter i mitten för att jämnt fördela trycket. 

 Överkäken är extraförstärkt för att få den vridstyv, bra vid tuffa tag i plansilon och djupströbädden. 

 Alla leder är smörjbara för längre hållbarhet. 

 Med ett mycket stort urval av redskapsfästen och med en grövre kolv går redskapet även att använda till äldre 
lastmaskiner som har ett lågt hydraultryck. 

 En förstklassig ytbehandling med stålsandsblästring, grundmålning och täckfärg gör att din investering behåller 
sin finish, trots år av användning och utomhusförvaring. 

 K.T.S Maskiners redskap och instruktionsböcker är CE-märkta, enligt 91/368/EEC 1993 ed. 

 K.T.S Trygghetspaket gör det säkert och lätt att äga och använda redskapet. Du vet att reservdelar finns snabbt 
tillgängliga när de behövs och att delarna levereras fraktfritt. 

 Etablerat företag - K.T.S har funnits sedan 1951. Det ger trygghet för dig som kund. 

 Nu är valet ditt! Det är vår förhoppning att se dig som ännu en nöjd K.T.S-ägare! 


