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Betongtobb 1035  
Også kalt HMS-tobb. 
 
Kvadratisk med avrundede hjørner og rett utløpsåpning med slangekopling. 
Solid, ekstra kraftig design med trekktau for åpning av tappeluke og 
returfjær som lukker automatisk tappeluken når tauet slippes. Valgfritt 
påsveiset kjetting eller løftebøyle. 
 
Leveres standard med 3.0 m slange og 3.0 m trekktau. 
 
Fåes i størrelsene 250 – 2000 liter  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
BRUKSANVISNING FOR BETONGTOBB FE-1035 
 
1. Bruksområde: 
Betongtobb FE-1035 brukes til transport av flytende betong med kran 
fra betongbil til tømmeplass.  
 
2. Bæreevne: 
Tillatt bæreevne som er angitt på typeskiltet må ikke overskrides. 
 
3. Igangsettelse: 
Betongtobben leveres ferdig montert. 
Det er ikke tillatt å ta i bruk løfteredskap som ikke er kontrollert av en 
sakkyndig person og eventuelle mangler er reparert.  
 
Anvendelse: 
Betongtobben fylles med flytende betong og løftes med kran fra betongbil til 
tømmeplass. Ved fylling av betongtobb må den flytende betongen renne loddrett. Hvis 
dette ikke kan gjennomføres må betongtobben sikres mot velt. Dette kan gjøres ved å 
henge tobben i kranen.  
Ved plassering av betongtobben må det sikres at underlaget har nok bæreevne til å 
tåle vekten av betongtobb inkl. betongen. Betongtobben må kun plasseres på et 
horisontalt underlag. 
 
Betongtobb FE-1035 leveres med 3 m gummislange og 3 m tau. Ved å trekke i tauet 
åpnes lukkeklaffen på betongtobben (gjennom løftemekanismen). Betongen vil da gå 
via trakten og gummislangen til tømmeplassen (forskaling). Lukkeklaffen lukkes 
automatisk med fjærmekanisme når tauet slippes.  
 
Fra og med størrelse 1000 liter og oppover er det påmontert en tautrinse.  
Dette for å gi bedre mulighet for dosering av betongen og for sikker lukking 
 av utløpet under støp. Tautrinsen er festet med 2 stk skrubare kjettingringer. 
 
4. Vedlikehold: 
1. Boltene må smøres og holdes gangbar. 
2. Deformering og slitasje må en spesielt være oppmerksom på. 
3. Kjettingene må regelmessig kontrolleres etter DIN 685.  
4. Transportbøylen må kontrolleres kontinuerlig. 
5.  Feste til tautrinsen (fra og med 1000 liter tobber) må kontrolleres ofte, og for 

hver gang betongtobb skal brukes. 
 
Etter §§54 og 55 i Forskrift om bruk av arbeidsutstyr, må betongtobben kontrolleres 
minst en gang årlig av en sakkyndig person. Alt etter bruksbetingelsene for utstyret 
kan det være nødvendig med kontroller med kortere mellomrom enn ett år. Dette 
gjelder for eksempel ved særlig hyppig bruk, ved sterk slitasje, ved korrosjon 
varmepåvirkning eller om man må regne med en økt grad av forstyrrende 
påvirkninger.  
 

Tautrinse



 

 
 

 

EU Samsvarserklæring 

 

I samsvar med EU-retningslinje  

2006/42/EG Tillegg II A 

 

Med dette erklærer vi at nedenforstående produkt på grunn av sin grunnide og byggemåte, og 

at det i den utførelse det er brakt på markedet av oss, oppfyller den angjeldende EU-

retningslinje hva angår krav til sikkerhet og helse. 

 

Ved en forandring av produktet uten vår godkjenning mister denne erklæring sin gyldighet 

 

Maskinbetegnelse:  Betongtobb 1035 – 1500 liter 

 

Serienummer:   A021179 

 

Egenvekt i kg:   495 

 

Kapasitet i liter:   1.500 

 

Bærekraft i kg:  3.600 

 

Totalvekt i kg:   4.095 

 

 

Vedkommende EU-retningslinje 

 

-  EU-maskinretningslinje 2006/42/EG 

 

Anvendte overensstemmende normer 

 

- Sikkerhet om maskinen EN ISO 12100-1 og EN ISO 12100-2 

 

Anvendte nasjonale normer og tekniske spesifikasjoner 

 

- Utstyr for lastopptak i heiseverksdrift (BGR 500) 

 

 

 

 

 

12.03.2013 

_____________________                        _____________________________  

Dato                 For produsent   
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