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Produktfolder



Kvalitet

Vår största drivkraft är att göra våra kunder nöjda. Vi erbjuder endast 
robusta premiumprodukter som håller i längden. Vi tar inga genvägar och 
har endast produkter i vårt sortiment som vi kan garantera håller våra höga 
krav på kvalitet och funktionalitet. Tack vare vår kompetens och långa 
erfarenhet kan vi hjälpa våra kunder att hitta rätt produkt för just deras 
behov. 

Det ska vara enkelt och okomplicerat att vända sig till oss. Etebra är för dig 
som värdesätter hållbar kvalitet framför ett lågt pris. Vi kanske inte är 
billigast, men vi har bäst produkter på marknaden och vi lovar dig att det 
kommer löna sig i slutändan. Det är ett löfte som vi jobbar hårt med varje 
dag för att infria. 

Att köpa billigt blir ofta dyrt



Vad vi erbjuder

Vi vill att våra kunder ska känna sig trygga i sitt val av vagnar från oss. 
Därför arbetar vi för att våra produkter i största möjlig utsträckning ska 
uppfylla vissa standarder.

Värdegrunder

Hög komfort

Vi eftersträvar hög komfort, både för människa 
och djur. Körkomfort är viktigt för att du som 
ägare till en vagn ska känna dig trygg, och för 
djuren som transporteras i våra djurvagnar är 
en lugn och bekväm miljö av yttersta vikt.

Smidig hantering

Vid kontakt med oss på Etebra vill vi att du som 
kund känner att processen går smidigt och att 
du får gehör för dina specifika vagnsbehov.
Även hanteringen av själva vagnen ska vara 
okomplicerad, och där vill vi hjälpa dig.

Robust konstruktion

Våra vagnar genomgår kvalitetskontroller för 
att säkerställa att konstruktionen håller den 
kvalitet som utlovas. En robust och stabil vagn 
håller länge, och du sparar tid och pengar på att 
inte behöva köpa nytt inom en snar framtid.

Bekymmersfritt

Det ska vara enkelt att köpa och äga en vagn. Vi 
finns här för dig genom hela processen och 
hjälper dig att hitta rätt. Behöver du 
finansiering, så ombesörjer vi det. Är du i behov 
av reservdelar till en äldre vagn? Vår service på 
reservdelar håller hög standard, och vi gör vårt 
bästa för att du ska bli nöjd.

Smarta lösningar

Konstruktörerna hos våra leverantörer arbetar 
ständigt med att förbättra produkterna. Vår 
unika höj/sänk-funktion på djurvagnen är ett 
klassiskt exempel på en smart lösning som 
förenklar lastning och lossning av djuren.
Den certifierade ballåsningen Safe Lock är en 
slutprodukt som gått igenom flera år av 
förbättringar för att hitta precis rätt.

Välkända varumärken

Richard Western och Western Fabrications är 
etablerade märken i Europa inom branschen. 
Även våra tyska leverantörer Fliegl och Ziegler 
är bland de ledande märkena inom sina fält.



Våra varumärken

Svensk och Europeisk kvalitet

WESTERN FABRICATIONS
Western Fabrications grundades 2002, i en by i Litauen. Från start fokuserade de på att 
tillverka släpvagnar för jordbruk, men har med åren utvecklat sitt sortiment ytterligare. De har 
skaffat sig lång erfarenhet inom produktion och erbjuder högkvalitativa produkter med 
framstående teknik. 
Western Fabrications är en vidareutveckling av moderbolaget i England, Richard Western.

RICHARD WESTERN 
Ett välkänt märke på marknaden med ett brett program av vagnar och fastgödselspridare. 
Richard Western har tillverkat vagnar i mer än 40 år och deras fabriker har kapacitet att 
tillverka ca 700 vagnar per år. 
Grundaren Richard är fortfarande aktiv i verksamheten. 

MOVA
Etebras eget varumärke. Namnet är en förkortning av Maskin och Vagn. Namnet MOVA 
används på alla vagnar som konstrueras och utvecklas i verksamheten. Utbudet innehåller allt 
från storbalsvagnar och djurvagnar till sulkyvagnar och industrivagnar. 

FLIEGL
Fliegl är ett tyskt varumärke som är en av de största tillverkarna av lantbruksmaskiner i 
Europa. Hos Etebra hittar man ett brett sortiment av kraftiga betongblandare från Fliegl, med 
produkter av högsta kvalitet. 

ZIEGLER
Ziegler är bland de världsledande aktörerna inom teknologi för spannmålsskörd. De erbjuder 
ett brett sortiment, och hos Etebra hittar du Zieglers skärbordsvagnar, som går att beställa 
enligt kunds önskemål till bland annat John Deere, New Holland, Claas och Case.

AGRIMEC
Agrimec är specialister på tekniska lösningar för mjölkgårdar och tillhandahåller bland annat 
mobila spannmålstorkar. Hos Etebra hittar man kompletta torkanläggningar från Agrimec med 
hög kapacitet som är enkla att manövrera. 

IT RUNNER
IT Runner tillhandahåller marknadens kraftigaste växlarvagnar. De har ett brett sortiment med 
många olika modeller som möter konsumentens höga krav på funktion och styrka. IT Runners 
vagnar är otroligt säkra och välbyggda. 

JUNKKARI
En av Finlands största tillverkare av bland annat vagnar i olika storlekar och utföranden. Hos 
Etebra hittar man mindre vagnar med fällbara lämmar från 5 upp till 16 ton. Junkkari 
tillhandahåller även dumpervagnar. 



Produkter

Varför välja oss

Vi erbjuder vagnar i flera utföranden från flera  olika varumärken. Gemensamt för alla, förutom 
den höga kvaliteten, är användarvänligheten. Vi förstår värdet av att kunna arbeta utan krångel 
och gärna med en så bra upplevelse som möjligt. Därför erbjuder vi endast kärror och vagnar 
med hög säkerhet som är smidiga att manövrera, som går tyst och funktionsfritt med en hög 
körkomfort. Våra robusta konstruktioner och smarta lösningar gör att du sparar tid vid både 
på- och avlastning för transport av djur och gods. 

Vi är ett val som lönar sig i längden - både ergonomiskt och ekonomiskt. 



Produkter

Sortiment

Vi har det mesta i kärror och vagnar till lantbruk och entreprenad.

MOVA Djurvagnar Tippvagnar

Western Balvagnar

Dumpervagnar

MOVA Balvagnar Gödselspridare

Skruvvagnar

Mobila spannmålstorkarSkärbordsvagnar Betongblandare

Maskintrailer Lastväxlare



Produkter

MOVA Djurvagnar

MOVA DTV är marknadens tystaste vagn, och av hög kvalitet. DTV djurvagnar är framtagna för 
dem som behöver den bästa lösningen för djurtransporter, både människa och djur. Vagnen har 
hydrauliskt chassi med en unik höj/sänk-funktion, så lastningsramper är överflödiga. Lastning av 
djuren blir enklare, djuren blir mindre stressade. Golvet i vagnen täcks av en gummimatta med 
anti-halk-funktion. Detta underlättar städning och skyddar djuren under körning, då skaderisken 
minimeras. Extrautrustning som kan väljas till gör att du får den bästa djurvagnen för dina behov.

DTV5 DTV6 DTV7 DTV9

Max last, ton 5,5 6,5 7,8 9,2
Längd inre, m 5,05 6,55 7,55 9,1
Bredd inre, m 2,43 2,43 2,43 2,43
Bredd hjulhus,m 1,62 1,62 1,62 1,62
Sidohöjd,m 1,3 1,3 1,3 1,3
Total längd, m 6,5 8,25 9,25 10,8
Total bredd, m 2,68 2,68 2,68 2,68
Egenvikt, kg 2 900 3 400 3 900 5 500



Produkter

Western Balvagnar

Western RP och RD är balkärror- och vagnar för transport av balar och pallar. Plattformen är gjord 
av 3 mm tjock durkplåt som är svetsad mot alla längsgående och tvärgående balkar. Flakplåten får 
därmed maximalt stöd, den fria plåtytan minimeras med minsta risk för ”tvättbräde-effekt” efter 
en tids användning. Vagnen har fjädrande dragstång för bästa körkomfort. Dragstången är 
dessutom justerbar i höjdled, för att kunna anpassas till lastens fördelning och vikt. Westerns 
balvagnar går att utrusta med certifierad, hydraulisk ballåsning Safe Lock.

8RP 9,3RP 10,3RP 10,3RD 13RD

Lastkapacitet, ton 16 18 20 20 24
Flaklängd, m 8 9,3 10,25 10,25 13
Flakbredd, m 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Dragstång fjädrande fjädrande fjädrande fjädrande fjädrande
Höjd till flak, m 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
Total längd, m 9,75 11,1 12 12 14,7
Antal bromsande axlar 2 2 2 3 3
Egenvikt, kg 4 000 4 300 4 600 5 200 5 500

Två-axlade kärror Tre-axlade vagnar



Produkter

MOVA Balvagnar

MOVA är svensk-tillverkade balvagnar för transport av alla typer av grönsaker på pall, ensilage-
och halmbalar, mm. Flaket är byggt med 4 mm durkplåt som är svetsat i alla längsgående och 
tvärgående balkar, alternativt träflak (28x95mm). Såväl huvudbalkarna som kantlinorna består av 
rektangulära balkar vilket ger ett mycket vridstyvt och stabilt chassi. Vagnen är utrustad med 
godkänd trafikbelysning inklusive sidoreflexer.

SBV 10/6 SBV 10/8 SBV 13/6 SBV 13/8 SBV 13/8,6 SBV 15/9

Lastkapacitet, ton 10 10 13 13 13 15
Flaklängd, m 6,8 8 6,8 8 8,6 9,4
Flakbredd, m 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54
Dragstång fast fast fast fast fast fast
Hjulaxlar bak boggi boggi boggi boggi boggi boggi
Total längd, m 8,5 9,7 8,5 9,7 10,3 11,1
Egenvikt, kg 2 000 2 300 2 200 2 500 2 700 2 850

Boggi-kärror

SBV 10/6:2 SBV 13/8:3 SBV 15/9:3

Lastkapacitet, ton 10 13 15
Flaklängd, m 6,8 8 9,4
Flakbredd, m 2,56 2,56 2,56
Dragstång fj. upphängd fj. upphängd fj. upphängd
Hjulaxlar bak enkelaxel boggi boggi
Hjulaxlar fram pendlande pendlande pendlande
Total längd, m 8,6 9,8 11,2
Egenvikt, kg 4 000 4 300 4 600

Vagnar m pendlande framaxelMOVA’s balvagnar går att beställa 
med träflak eller durkplåt.



Western Tippvagnar modell T
med fasta sidor

Produkter

Western Tippvagnar är mångsidiga och kan ta varierande laster från 10 ton upp till 28 ton. 
Vagnarna är kraftiga, stabila och helsvetsade. Sidorna med de kraftiga sidostolparna samt den 
kraftiga överliggaren runt lastlådan är starka nog att klara spannmålstrycket utan några 
tvärgående stag. När förhöjning på 900 eller 1200 mm monteras, är tippvagnar idealiska för 
transport av vall, ensilage eller spannmål. Vagnarna är utrustade med dubbla tippcylindrar för 
bästa stabilitet och säkerhet vid tippning.

11T 12T 14T 16T 18T

Lastkapacitet, ton 14 15,9 17,5 20 21,6
Volym, m3 14,5 16 18 21 22,5
Flaklängd inre, m 5,4 5,4 5,85 6,75 6,75
Sidohöjd, m 1,22 1,4 1,4 1,4 1,55
Dragstång fjädrande fjädrande fjädrande fjädrande fjädrande
Hjulaxlar fjädrande fjädrande fjädrande fjädrande fjädrande
Total längd, m 6,7 7 7,6 8,45 8,45
Egenvikt, kg 3 800 4 300 4 800 5 700 7 000

Två-axlade kärror

20T 24T 28T

Lastkapacitet, ton 23,7 27,7 31
Volym, m3 25,5 30 33,5
Flaklängd inre, m 7,5 8,8 9,4
Sidohöjd, m 1,55 1,55 1,62
Dragstång fjädrande fjädrande fjädrande
Hjulaxlar fjädrande fjädrande fjädrande
Total längd, m 9 10,4 11
Egenvikt, kg 8 200 9 200 9 800

Tre-axlade vagnar m bakre styrande axel
Utrusta Tippvagnen med
spannmålsförhöjning för 
optimal användning under
skörd.



Western Tippvagnar modell S 
med öppningsbara sidor

Produkter

Western Tippvagnar är mångsidiga och kan ta varierande laster. Denna typ av tippvagn tillverkas 
med antingen enkla eller dubbla chassi-paneler. Sidorna, samt bakpanel och stolpar går enkelt att 
ta av, så att vagnen även kan användas som plattform. Bakluckan låses med hydrauliskt lås. 
Tippning sker via bakluckan alternativt sidoluckor. Tippvagn modell S finns med lastkapacitet från 
10 ton upp till 16 ton.

10S 12S 14S 15S 16S

Lastkapacitet, ton 12 13,7 15,2 15,3 17
Volym m förhöjning, m3 13,4 15,8 16,8 18,9 19,9
Flaklängd inre, m 5,05 5,05 6,35 5,05 6,35
Sidohöjd, m 0,55 + 0,55 0,65 + 0,65 0,55 + 0,55 0,65+ 0,9 0,65 + 0,65
Dragstång fjädrande fjädrande fjädrande fjädrande fjädrande
Hjulaxlar fjädrande fjädrande fjädrande fjädrande fjädrande
Total längd, m 7 7 8,1 7 8,1
Egenvikt, kg 4 500 4 800 5 700 5 200 6 100

Boggi-kärror med fjädrande axlar

10SR 12SR 14SR 16SR

Lastkapacitet, ton 12 13,7 15,2 17
Volym m förhöjning, m3 12 14,6 16,8 19,4
Flaklängd inre, m 4,25 4,25 5,79 5,79
Sidohöjd, m 0,6 + 0,6 0,725 + 0,725 0,6 + 0,6 0,725 + 0,725
Dragstång fj. upphängd fj. upphängd fj. upphängd fj. upphängd
Hjulaxlar fjädrande fjädrande fjädrande fjädrande
Total längd, m 5,9 5,9 7,52 7,52
Egenvikt, kg 4 500 4 800 5 600 6 100

Två-axlade vagnar med svängkrans



Western Dumpervagnar 
modell LD, lantbruk

Produkter

Westerns dumpervagnar bygger på en mycket lång tradition av dumpervagnar från 
moderbolaget Richard Western Ltd i England. 
Botten är tillverkad i 6 mm klass 355 plåt, och sidorna i 4 mm klass 355 plåt. 
På insidan av sidorna finns spännbandsöglor infällda vid varje sidostolpe, för att surra skopor, 
redskap eller annan last. 
Mellan flaket och chassit finns sex kraftiga gummiklossar som ger en tyst gång. 
Vagnen är utrustad med fjädrande dragstång vilket reducerar slagen och rörelsen i dragöglan 
och gör körningen lugnare och bekvämare. 

Lastkapacitet, ton 7 8 11 12,5
Volym , m3 5,17 5,17 6,5 7,45
Flaklängd inre, m 3,9 3,9 3,9 4,45
Sidohöjd, m 0,55 0,55 0,7 0,7
Sidohöjd förhöjning, m xxx xxx 0,7 0,7
Hjulaxlar enkelaxel fjädrande fjädrande fjädrande
Antal bromsande axlar 1 2 2 2
Bottenplåt, mm 6 6 6 6
Sidoplåt, mm 4 4 4 4
Total längd, m 5,55 5,55 5,55 6,08
Egenvikt, kg 2 300 2 800 3 100 3 400

7LD 8LD 10LD 12LD

Utrusta Dumpervagnen med
spannmålsförhöjning för 
optimal användning under
skörd.



Western Dumpervagnar 
modell LDH, entreprenad

Produkter

Westerns dumpervagnar för entreprenad är konstruerade för transport av sand, grus, sten, 
kross och liknande material. 
Botten är tillverkad av Hardox 450 plåt, vilket ger bästa slitstyrka och skydd mot buckling. 
Sidorna är tillverkade av 6 mm plåt av klass 355. För att ytterligare förstärka sidorna mot 
slitage är en 100 mm slitplåt i Hardox 450 svetsad längst ner mot botten på sidorna. 
På insidan av sidorna finns fästen för spännbandskrokar för att surra fast skopor, redskap eller 
annan last. 

Lastkapacitet, ton 7 8 11 12,5
Volym , m3 5,17 5,17 6,5 7,45
Flaklängd inre, m 3,9 3,9 3,9 4,45
Sidohöjd, m 0,55 0,55 0,7 0,7
Sidohöjd förhöjning, m xxx xxx 0,7 0,7
Hjulaxlar enkelaxel fjädrande fjädrande fjädrande
Antal bromsande axlar 1 2 2 2
Bottenplåt Hardox 450, mm 4 4 4 6
Sidoplåt, klass 355, mm 4 4 6 6
Total längd, m 5,55 5,55 5,55 6,08
Egenvikt, kg 2 400 2 900 3 200 3 500

7LDH 8LDH 10LDH 12LDH



Western Dumpervagnar 
modell DLH, tungt material

Produkter

Western DLH dumper för tunga transporter är idealiska för körning av sand, byggmaterial eller 
grus och sten. Golvet och sidorna tillverkas i Hardox 450 med valbar tjocklek på plåten. Insidan av 
chassit är dessutom förstärkt. Bakluckan går enkelt att ta av, och stängs med ett 300 mm 
hydrauliskt lås.

Lastkapacitet, ton 12,5 14,5 14,3 16
Volym , m3 6,9 7,5 8,1 8,8
Flaklängd inre, m 4,1 4,5 4,84 4,1
Sidohöjd, m 0,7 0,7 0,7 0,9
Sidohöjd förhöjning, m 0,6 xxx 0,8 xxx
Hjulaxlar fjädrande fjädrande fjädrande fjädrande
Antal bromsande axlar 2 2 2 2
Bottenplåt Hardox 450, mm 6 6 6 6
Sidoplåt, Hardox 450, mm 4 4 4 4
Total längd, m 5,92 6,21 6,54 5,92
Egenvikt, kg 4 600 4 500 5 500 5 000

12DLH 13DLH 14DLH 15DLH

Lastkapacitet, ton 17,9 20 19,5
Volym , m3 9,7 11,1 10,4
Flaklängd inre, m 5,8 5,8 4,84
Sidohöjd, m 0,7 0,8 0,9
Sidohöjd förhöjning, m 0,8 0,8 xxx
Hjulaxlar fjädrande fjädrande fjädrande
Antal bromsande axlar 2 2 2
Bottenplåt Hardox 450, mm 6 6 6
Sidoplåt, Hardox 450, mm 4 4 4
Total längd, m 7,6 7,6 6,54
Egenvikt, kg 6 000 6 500 6 000

16DLH 18DLH 19DLH



Western Gödselspridare

Produkter

Western Gödselspridare har en kapacitet på 9-20 ton. Vagnen transporterar gödsel till fälten och 
sprider effektivt. Spridarvalsarna och växellådan är monterade i en kraftig stålram, bultad på 
vagnen. Vagnen har dessutom rivtänder av härdat stål samt hydraulisk drivning av bottenmattan 
med överbelastningsskydd. Denna typ av spridare kännetecknas av en skakande rörelse som 
finfördelar material, och hög prestanda och hållbarhet.

Lastkapacitet, ton 9 12 16 16 20
Volym rågat, m3 9,6 13,7 16,8 20,6 25,6
Längd lastlåda, m 4 5,7 6,6 6,6 6,6
Sidohöjd lastlåda, m 1,25 1,25 1,25 1,25 1,55
Lastningshöjd, m 2,5 2,6 2,6 2,8 3,1
Antal hjulaxlar 1 1 1 2 2
Total längd, m 6,8 8,5 9,4 10,3 10,3
Max bredd, m 3 3,1 3,1 2,6 2,6
Max höjd, m 3,2 3,3 3,3 3,6 3,6
Effektbehov, hk 100+ 125+ 150+ kontakta oss för info
Egenvikt, kg 3 700 5 200 6 200 8 500 9 000

9DS 12DS 16DS 16DST 20DST



Richard Western Gödselspridare

Produkter

Richard Western gödselspridare är fastgödselspridare som är utrustade med två horisontella 
rotorer med rivtänder, två utkastartallrikar med vingar, en justerbar flap längst ner på 
bakhuven samt en deflektor längst bak på höger sidan.

Lastkapacitet, ton 12 15
Volym rågat, m3 15,2 18,4
Längd lastlåda, m 6,1 6,1
Total längd, m 8,31 8,31
Max bredd, m 2,95 2,95
Sidohöjd lastlåda, m 1,24 1,5
Lastningshöjd, m 2,5 3,75
Lastningsbredd topp, m 1,98 2,1
Effektbehov, hk 140+ 160+
Egenvikt, kg 7 325 7 450

GSE-12/2 GSE-15/2



Skruvvagnar

Produkter

Fältvagnar med skruvtömning tillverkas av Western Fabrications UAB i Litauen och bygger på en 
mycket lång tradition av skruvvagnar från moderbolaget Richard Western Ltd i England. Vagnen är 
kraftig, stabil och helsvetsad. Sidorna med den kraftiga överliggaren runt lastlådan är starka nog 
att klara spannmålstrycket utan några tvärgående stag. De breda däcken reducerar trycket på 
jorden och ger en stabil körning. Lossningstid ligger på mellan 2-5 minuter. Lossningsskruven går 
att ställa i olika vinklar, och lossningshöjd kan varieras från 3,9 till 5,4 m.

Lastkapacitet, ton 16 20 27
Volym, m3 20 25 34
Längd i lastlåda, m 5,6 5,6 7,3
Lastningshöjd, m 3,4 3,8 3,8
Lossningshöjd, m 3,9-5,4 3,9-5,4 3,9-5,4
Lossningstid, min 2-3 3-4 4-6
Dragstång fjädrande fjädrande fjädrande 
Total längd, m 8,1 8,1 9,8
Total bredd, m 3,1 3,1 3,1
Egenvikt, kg 7 000 8 000 9 500

16GR 20GR 25GR



Maskintrailer

Produkter

Western maskintrailers är avsedda för transport av tunga maskiner och utrustning, såsom grävare, 
timmerbilar, etc. Trailern kopplas till traktor. Trailern kan ta laster på upp till 24 ton. Den låga 
markfrigången och möjlighet öka på bredden med förlängningar, gör att man även kan 
transportera extra stora laster. Trailern levereras med tandem axelupphängning, fjädrande 
dragstång, hydraulisk ramp och trägolv.

Lastkapacitet, ton 12 16 18 22 24
Flaklängd, m 5 + 1,1 5 + 1,1 6,5 + 1,1 6,5 + 1,1 8,5 + 1,1
Ramplängd, m 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97
Höjd, m 1,06 0,95 0,95 0,95 0,95
Dragstång fast fjädrande fjädrande fjädrande fjädrande
Hjulaxlar fjädrande fjädrande fjädrande fjädrande fjädrande
Total längd, m 8,1 8,7 10,2 10,2 12,2
Egenvikt, kg 3 500 6 100 6 500 6 900 9 300

WF5x12BT WF5x16BT WF6,5x18BT WF6,5x22BT WF8,5x24BT



Skärbordsvagnar

Produkter

Etebras sortiment på skärbordsvagnar är varierat, och vagnarna går att få anpassade till de flesta 
tröskor på marknaden, till exempel New Holland, Claas, Case och John Deere.

Enkelaxlade vagnar, storlek 15-25 fot 

• Fast dragstång med 40 mm dragögla 
• Hjul 260/75 15,3" 14PR 
• Belysningsramp med fjädrande armar 
• NH gul vagn, silver fälgar & galvade klackar 

2WT, vagn med 2 st mittmonterade hjul 

• Storlek 18-35 fot 
• Ledad dragstång med 40 mm dragögla 
• Framaxel med svängkrans & broms 
• Framhjul NH, HC, Claas; 2 st 10,0/80-12" 10PR
• Framhjul JD; 260/75 15,3" 14 PR 
• Enkelaxel bak med hjul 11,5/80-15,3" 10PR
• Belysningsramp med fjädrande armar 
• NH gul vagn, silver fälgar & galvade klackar 
• JD grön vagn, silver fälgar & galvade klackar 

4WT, vagn med styrande fram- & bakhjul 

• Ledad dragstång med 40 mm dragögla 
• Styrande hjul fram och bak 
• Hjul; 260/75-15,3" 14PR 
• Belysningsramp med fjädrande armar 
• NH gul vagn, silver fälgar & galvade klackar 
• JD grön vagn, silver fälgar & galvade klackar 

Tandem, kärra med boggi 

• Fast dragstång med 40 mm dragögla 
• Hjul på boggin 10/80-12” 12PR
• Belysningsramp med fjädrande armar 
• NH gul vagn, silver fälgar & galvade klackar 
• JD grön vagn, silver fälgar & galvade klackar 



Betongblandare

Produkter

Stabila betongblandare från Fliegl.  Etebra tar hem modellerna Favorit och Garant, varav 
Garant är den modell de flesta kunder väljer. Garant har kraftig växellåda, och kan 
kombineras med hydraulmotor, och kan även användas tillsammans med hjullastare.

600 800

Blandningsvolym, liter 600 800
Total volym, liter 825 1 200
Diameter inre, m 1,25 1,5
Kapacitet / timme, m3 ”3-4 ”4-5
Traktor, hk 50 90
Truck, ton 2 2,5
Elmotor, kW xxx xxx
Utväxling växellåda 1:8 1:8

Favorit

401 602 802 1002

Blandningsvolym, liter 400 600 800 1 000
Total volym, liter 700 825 1 200 1 700
Diameter inre, m 1,15 1,25 1,5 1,8
Kapacitet / timme, m3 ”2-2,5 ”3-4 ”4-5 ”5-6
Traktor, hk 40 50 80 120
Truck, ton 1,5 2 2,5 3,5
Elmotor, kW 5,5 11 11 18,5
Utväxling växellåda 1:11 1:11 1:11 1:11

Garant



Mobil spannmålstork

Produkter

Agrimec mobil spannmålstork är en komplett 
torkanläggning med alla funktioner som ger en 
stor torkkapacitet till ett mycket gynnsamt 
pris. 
Torken innehåller matarskruv för fyllning, 
silobelastning, torkning, kylning och tömning. 
Denna process tar vanligtvis mindre än 4 
timmar per hastighet. Varje sats innehåller 8-
71 m3 spannmål, beroende på vilken modell 
man har. Detta innebär att även den minsta 
modellen kan torka över 50 ton vete per dygn 
om torken körs hela dygnet. 
Det tar cirka 15 minuter att fylla torken, 
beroende på modell, kornfuktighet, etc. 

• Flexibel och lätt att flytta
• Perfekt för torkning direkt till plan-lager
• Enkel hantering och lätt att rengöra
• Mycket hög kapacitet
• Modeller mellan 8-71 m³
• Kan drivas med el och kraftuttag



Lastväxlare

Produkter

Dessa vagnar är framtagna för att optimera transport av växlarflak på ett effektivt, 
ekonomiskt och trafiksäkert sätt. Tillverkaren startade sin verksamhet 1976, och blev 
snabbt en ledande tillverkare i Europa på växlarvagnar som är stabila och pålitliga. 
Vagnarna finns i storlekar från 8 ton upp till 30 tons växlar-kapacitet och flaklängder på upp 
till 7,5 meter. 

För mer info om lastväxlare, kontakta Etebra Maskin & Vagn.



Produkter

Planersladd, ytskrapa

Planersladd för jämning av åkrar och för underhåll av vägar. Den är tillverkad av starkt 
konstruktionsstål. Alla funktioner är hydrauliska.
Bladcylindrarna har säkerhetsventiler för att undvika skador vid kollisioner. Bladen kan 
individuellt köras till optimalt läge. 
Sidolutningen möjliggör formningen av väg-och åkerprofilen.
Skrapan finns i två olika utföranden: 5,3 samt 7,0.
Det finns ett flertal tillval till skrapan. För mer info, kontakta oss.

5,3 7,0

Max arbetsbredd 4,5/5,3 m 7,8 m
Transportbredd 3,9 m 3,9 m
Längd 7 m 7,2 m
Vikt 2 800 – 4 200 kg 5 080 kg
Hydraulik 3 st dubbelverkande 4 st dubbelverkande

hydrauluttag hydrauluttag
Rek. Traktorstorlek 200 hk, 10 000 kg 200 hk, 10 000 kg

Planersladd, ytskrapa



Etebra Maskin & Vagn AB

Larssons Väg 11
561 91 Huskvarna
036-33 66 990
info@etebra.nu
www.etebra.nu

Kontakta oss 

etebramaskinvagn

Etebra Maskin & Vagn

www.blocket.se/butik/etebra
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