
Grabb
DEMAnor leverer robuste grabber i høy kvalitet 
med lavt tyngdepunkt som gir optimal stabilitet. 
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DEMAnor har stor kompetanse og bred erfaring innen materialhåndtering og har alt innen kraner og 
løfteutstyr, både løse komponenter og komplette systemer.  
 

DEMAnor leverer robuste grabber basert på 100 års erfaring og har et bredt produktspekter. Grab-
bene tilpasses kranen de skal benyttes på og det materiale som skal håndteres. Lavt tyngdepunkt 
gir optimal stabilitet, gjør grabben veltesikker og grabber godt i skråninger. 
Gunstige byggemål på grabben gir maksimal løftehøyde.

DELTA
Motordrevet to-skål grabb.  
Kornstørrelse 0 – 60 mm avhengig av materialet. 
Egnet til bulk-håndtering: grus, kvarts, salt, fin-
kornet sand og lignende. Grabber for flis og slagg 
leveres med stikktenner. 

Standard størrelse: 0,3 – 20 m³ 

DELTA  -  de t  bes te  va lge t  f o r  håndte r ing 
av  bu lkmate r i a l e r  som je rnma lm,  ku l l 
og  sand .

SIGMA
Mekanisk to-skåls grabb med ståltau.
Skålene lukkes og åpnes symmetrisk.
Korn-størrelse 0 - 60 mm avhengig av materialet.
Egnet til bulkhåndtering som grus, kvarts, kull  
og koks. 

Standard størrelse 0,6 – 32 m³ 

SIGMA -  den  bes te  g rabben  fo r  havne-
k raner  og  søppe l fo rb renn ingsan legg 
samt  håndte r ing  av  s to re  og  g rove 
bu lkmate r i a l e r.

Varianter:	
 To-skåls grabb
 Fler-skåls grabb 
 Spesialgrabber/ gripere

Utførelse:
 Åpen, halvåpen, lukket
 Undervannsversjon
 Ulike materialer
 Kornstørrelse, rasvinkel

Grabb	fra	DEMAnor
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Flere	typer	grabb

DEMAnor leverer i dag grabber til mange for-
skjellige bransjer i Norge. I tillegg til et standard 
produktprogram kan en grabb tilpasses det miljøet 
det skal brukes i hvis det er spesielle utfordinger 
som ekstrem varme,  støvete miljø og bruk under 
vann.

ALPHA
Mekanisk fler-skåls grabb med ståltau.
Multi-arm grabb.
Korn-størrelse over 60 mm.
Egnet til grovere bulkhåndtering: søppel, og skrap 
og grovere materiale. 

Standard størrelse 0,2 – 3 m³

A lpha  -  mang fo ld ig  spek te r  av  b ruks-
områder,  i dee l l  f o r  håndte r ing  av  s to re 
mate r i a l e r.

Wire	og	wirekobling
Demags wirekoblinger er designet for å ko-
ble 
wire-ender til hverandre og tilkobling til  
lasthåndteringsutstyr som grabb eller 
lignende. Wirekoblingene er enkle å koble 
fra hverandre og sikrer raskt bytte av 
lasthåndteringsutstyr. 

Meget robust utførelse som tåler  
kraftig bruk.

OMEGA
Motordrevet fler-skåls grabb. Hver arm er hydrau-
lisk drevet.  
Korn-størrelse over 60 mm. Egnet til grovere 
bulk-håndtering som skrap og søppel, og grovere 
materiale. 

Standard størrelse: 0,3 – 8 m³

OMEGA -  k l a r  f o r  vo lumkrevende  og 
g rove  bu lkmate r i a l e r  som sk rapmeta l l , 
s te in - ,  søppe l .
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Kontaktpersoner:

Svein Olav Svensson
sveinolav@demanor.no
32 20 94 14

Nils Petter Lauritsen
nilspetter@demanor.no
32 20 94 12

Kontroll,	service	og	
vedlikehold
Driftssikkerhet	
Robust utførelse på alle komponenter.
Enkel styring uten el.komponenter i 
grabben. Utvendig montert oljefilter med 
feilindikator.
Bolter og ledd i spesialutførelse gir lang 
levetid.

Service	og	kontroll
Fagkyndig personell for service og 
kontroll. God tilgjenglighet på reserve-
deler.

Kvaliteten  på grabber fra DEMAnor gir 
best lønnsomhet over tid.

	
DEMAnor	-ledene	innen	kraner	og	
løfteutstyr	
	
• høy kompetanse i alle ledd 

• høy kvalitet gjennom serieproduksjon
 

  • bransjens beste servicenett
 

  • stort standard produktprogram
 

  • eget kompetansesenter i Drammen
 

  • hurtig service for reservedeler
 

  • stort reservedelslager i Drammen
 

  • sertifisert som sakkyndig virksomhet  
     av Norsk Sertifisering as
 

  • ISO-9001:2008 sertifisert


