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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.

Det svenska alternativet



MOVA Balvagnar

• Mycket stabilt och vridstyvt chassi av 

rektangulära balkar

• Kantlina av rektangulär balk

• Välj mellan träflak (28x95 mm) och 

plåtflak (durkplåt 4 mm)

• Durkplåt svetsad mot alla längsgående 

och tvärgående balkar

• Hydrauliska trumbromsar med invändig cylinder

• Pendlande framaxel ( Gäller 2/3-axlade vagnar)

• Kraftiga grindar, ställbara i tre lägen

• Kraftig stödfot med mycket stor markplatta, 

galvaniserad

• Stödfoten pendlande, undviker skada vid påkörning

• Surrningsrör under kantlinan längs hela flaket

MOVA’s fördelar för dig

• Surrningsöglor, 5 st. på grindarna

• Låda för spännband

• Spännbandsupprullare

• Stege upp till flaket

• Praktisk hållare på dragstången för 

slang och kabel

• Vridstopp på dragöglan

• Parkeringsbroms

• LED lampor väl skyddade

• Positionsljus fram

• Reflexer och LGF skylt

• Valfri färg

Galvaniserad, kraftig stödfot 
med stor markplatta

Surrningsrör under kantlinan 
längs hela flaket

Uppfällbar stege till flaket

Låda för spännband Kraftiga grindar, ställbara i 3 
lägen

Vagn med svängkrans och 
pendlande framaxel (3-axlade 
vagnar)



Etebra Maskin & Vagn AB

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

Fler tillval & utrustningar:

• Vevbart stödben
• Stolpfickor, svetsade i flaket
• Extra spännbandslåda

• Sidosarg, olika höjder och längder
• Sidoljus
• Blixtljus

Kontakta oss för mer info
om utrustning

MOVA Balvagnar

Tillvalsutrustning

Hydraulisk ballåsning

Fjädrande dragstång

Sidogrindar

Bakre drag Plåtflak (tårplåt) Träflak
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