
Våra produkter tillverkas med högsta kvalitet enligt bestämmelserna ETRTO och ISO-9001.

 
GW Duals

 
GW Duals

Dubbelmontage 
Under de senaste decennierna har traktorer 
blivit tyngre och snabbare. Detta har vi tagit hänsyn 
till vid tillverkningen av GW Duals. Fälgarna på 
dubbelmontaget är tillverkade med upp till 7 mm gods 
och passar samtliga däckfabrikat på marknaden. 
Vårt standardsortiment är ett av det bredaste och 
starkaste på marknaden med spännare, krokstång 
och öglemutter i HD kvalité tillverkade i höghållfast stål.

Montering  
Detaljerade monteringsinstruktioner medföljer varje set.

Spännare
Spännarens design innebär enkel montering på spännring.

Fälgen
Högkvalitativa fälgar upp till 7 mm gods med en profilerad 
spännring i 50 mm x 12 mm stål, maskinsvetsad i fälgen. 
Detta säkerställer att spännarna sitter exakt. 
Samtidigt förstärker detta fälgen.

 Spännring
Valsad av 50 x 12 mm stål, maskinsvetsad i fälg, 
Spännaren sätts fast i spännringen och säkerställer
att dubbelmontaget sitter korrekt.  

Distanstrumma
Upp till 6 mm tjockt gods valsas med profil för 
extra styrka och en exakt koncentrisk passning i 
traktorns avsmalnande sektion på hjulen/fälgen.
 

Öglemutter
Öglemuttrar skall fästas i borrade hål i disken.
Ett komplett utbud av olika öglemuttrar finns tillgängliga, 
och passar alla traktorer och hjultyper. Kraftigt droppsmitt
stål, härdat till BS970, med draghållfasthet
upp till 720N/mm².
 

Dimension       Trumbredd
 W15x28           305 mm 
DW16x28     305 mm  
DW18x28     305 mm 
DW25x28     355 mm 
DW15x30     305 mm 
DW16X30     305 mm 
DW20x30     355 mm 
DW23x30      355 mm 
DW25x30     355 mm  
DW16x34     305 mm 
DW20x34     355 mm 
DW24x34     355 mm
DW15x38     305 mm 
DW16x38     305 mm

Sortiment

 
DW18x38     305 mm 
DW18x38      355 mm
DW20x38     355 mm
DW23x38      355 mm
DW25x38     355 mm
DW30x38     355 mm
DW18x42     305 mm
DW18x42     355 mm
DW18x42/38  355 mm
DW20x42     355 mm
DW23x42     355 mm
DW27x42     355 mm
DW16x46/38  355 mm
DW16x46/42  355 mm

Johan Svensson och hans son Oskar på gården Bro Godås i Säffle har 
fått monterat Gripen Wheels egendesignade dubbelmontage GW Duals 
på sin Fendt 724 traktor. 

Detta set som består av 2 st BKT 650/65R42 RT-657 monterade 
på Fendt-röda fälgar GW Duals med 6 lås/sida, har rullat drygt 
150 timmar med plog och kultivator.
 
Resultatet är helt i linje med vad vi på Gripen Wheels AB har önskat 
skapa, sedan vi påbörjade arbetet med att ta fram ett eget 
dubbelmontage till marknaden.
 
Johan och Oskar har bara positivt att säga om GW Duals.
Lätta att montera av och på traktorn och lättförståelig 
monteringsinstruktion som säkerställde att GW Duals blev monterat 
rätt från början på traktorn. Kavliteten på GW Duals ligger helt i linje 
med kraven för vårt jordbruk säger Jonas Svensson.

FÖRDELAR
• Ökad dragkraft - ökad arbetshastighet 
  med lägre bränsleförbrukning per hektar.
• Minskad jordpackning - förbättrad markstruktur.
• Minskad hjulslirning - minskat däckslitage.
• Minskat däcktryck - mindre jordpackning.
  med större däckfotsavtryck.
• Ökad stabilitet - ökad säkerhet vid arbete i sluttningar.
• Endast en design - lämplig för traktorer av alla HK.

NYCKELFUNKTIONER
• Högkvalitativa fälgar.
• Maskinsvetsad spännring.
• Höghållfasta krokstänger.
• Härdade krokar.
• Profilerade distanstrummor.
• Lätt att montera och låsa.
• Passar alla däckfabrikat/däckdimensioner.
• Färgmatchad till samtliga traktorfabrikat.

Våra produkter tillverkas med högsta kvalitet enligt bestämmelserna ETRTO och ISO-9001.

För andra dimensioner - Kontakta oss!


