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Vi gjør vinter enkelt
Når du leser dette er det stor sjans for at vinter igjen står i fokus.  
I Tokvam ser vi spesielt frem til denne vinteren. Etter vårt oppkjøp  
og velykkede integrering av tradisjonsrike Ilsbo krattknuse er vi nå  
klare for den kalde fine tida. Det gleder meg å kunne presentere  
resultatet av et av våre største utviklingsprosjekt på mange år,  
nemlig verdens største serieproduserte hydrauliske frontmonterte  
snøfreser – F240H Monster. Vi er svært stolte av å lansere dette  
produktet i visshet om at vi her setter en ny standard for  
hydrauliske snøfresere. Les mer om dette i denne katalogen,  
eller på våre websider hvor du også finner video og mer informasjon.

Vi i Tokvam ønsker alle snøhelter der ute en riktig god vinter. 

Glem aldri hvor viktig jobben dere gjør er for samfunnet.  
Vi heier på dere.  

Finn Kristian Tokvam



Skann QR-kode  
for mer informasjon

FRONTMONTERTE SNØFRESERE

TOKVAM  
FRONTMONTERTE 

SNØFRESERE
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Nyhet! Verdens største serieproduserte  
hydrauliske snøfres!  
Med F240H Monster tar vi hydraulisk snøfres for hjullaster til neste nivå. Med en veldig stor inn- 
materskrue, stor vifte og smarte løsninger som gir stor kapasitet oppstår helt nye muligheter. 
Dette er en hydraulisk frontmontert snøfres som kan ta over flere av oppgavene til en tradisjonell 
hjullasterfres med egen motor som f.eks. snølasting. Og det til en brøkdel av prisen, både i inn- 
kjøp og drift. I tillegg  er snøfresen både lett og kortbygget som gir betydelig fordeler under bruk.

FRONTMONTERTE SNØFRESERE

Verdensnyhet - Tokvam F240H Monster!

Kompromissløs snørydding
Med F240H Monster ønsker vi å løse snøheltenes problem på 
den aller beste måte. Ved å utnytte lasterens hydraulikk får man 
en enkel, kompakt og kostnadseffektiv løsning som kan gjøre 
mange forskjellige oppgaver. Vi gjør din hjullaster til en kompro-
missløs snøryddermaskin.

F240H Monster
Fresen er bygget med Hardox i vifte, viftehus, tut og i store deler 
av chassis. Den har en automatisk utløsermekanisme både på 
vifte og innmaterskrue, slik at sikkerhet er ivaretatt uten at man 
trenger tenke på å skifte brytebolter. Fresen krever ekstremt 
lite vedlikehold. Kan leveres med ekstrautstyr som blant annet 
teleskopisk lastetut, flytramme og punkteringsfrie hjul.

Skann QR-kode  
for mer informasjon
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FRONTMONTERTE SNØFRESERE

Med hydraulisk trinnløs justerbar teleskopisk 
lastetut er fresen perfekt for snølasting

                           

Velg mellom standardtut  
eller teleskopisk lastetut

                        

              

Kraftig bygget for å 
tåle tøffe oppgaver

             

Automatisk sikkerhets- 
kobling = ingen brytebolter

                          

Går rolig pga utforming av både skrog og innmaterskrue. 
Dette gir et behagelig førermiljø, mindre slitasje på fres 
og bæremaskin samt lavere driftstofforbruk.

Verdens største frontmonterte 
hydrauliske snøfreser

                                                      

F240H MONSTER
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Kompaktfresere – fantastiske kasteegenskaper  
og driftssikkerhet i første klasse! 
Våre kompakte, frontmonterte fresere tar alle typer snø. De egner seg spesielt godt for deg 
som rydder gangveier, adkomstveier, borettslag, kunstgressbaner, golfbaner og eventuelt andre 
bruksområder hvor lav vekt, stor kastelengde, vanskelig snø og mindre arbeidsbredde er av 
betydning. Tokvam’s kompaktfresere leveres med både mekanisk og hydraulisk drift.  
Passer de fleste kompakte bæremaskiner og mindre hjullastere fra 1-6 tonn.

Allsidigheten ved kompaktfres
Tokvam’s kompaktfresere er meget allsidige, disse er like  
kompatible med en profesjonell gressklipper som en bære-
maskin opp til 6 tonn! Du får alle våre kompaktfresere både  
med mekanisk og hydraulisk drift i alle størrelser.  
Se mer på side 8 for utfyllende spesifikasjoner.

Et bredt utvalg ekstrautstyr tilgjengelig  
Som ekstrautstyr kan du for eksempel til F160-F220H Pro  
modellene velge teleskopisk lastetut som gir deg trinnløs 
høydejustering for enkel håndtering av snø, uansett hvilken 
utkasterhøyde du trenger. Perfekt til snølasting. I tillegg  
kan du få kantkniver montert på fresen som gjør at man  
kan skjære høyere brøytekanter. Se mer på side 8 for  
utfyllende liste om tilgjengelig ekstrautstyr.

Tokvam’s kompaktfresere fås både med hydraulisk og mekanisk drift

FRONTMONTERTE SNØFRESERE
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Minimalt med løpende vedlikehold.  
Kun smøring av 2 lagre og svingkrans

                          

Utforming av tut gir 
stor kastelengde

                      

Fresen fungerer veldig 
bra på alle typer snø

                       

                  

Går rolig pga utforming av både skrog og innmater-
skrue. Dette gir et behagelig førermiljø, mindre slitasje 
på fres og bæremaskin samt lavere driftstofforbruk

                    

Stor dobbelt og tagget 
innmaterskrue tar seg 
enkelt inn i hard snø og is

                  

Åpne sider på fresen 
gjør at bæremaskinen 
styres minimalt

Hardox i viftehuset  
på Pro-modellene

                                                      

FRONTMONTERTE SNØFRESERE
F-SERIEN
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TEKNISKE SPESIFIKASJONER - Kompaktsnøfresere

Modell
Art. nr. THS 
Art. nr. H

F130THS/H
15623H/15623V 

15624

F150THS/H
14902H/14902V 

14903

F180THS/H
14904H/14904V 

15308

F160THS/H PRO
17564/17565 

15921

F200THS/H PRO
14906/16931 

15938

F220THS/H PRO
17096/17096V 

16365

F240H MONSTER

24000

Arbeidsbredde 130 cm 150 cm 180 cm 160 cm 200 cm 220 cm 240 cm

Viftediameter 42 cm 42 cm 42 cm 55 cm 55 cm 55 cm 95 cm

Innmaterskrue 50 cm 50 cm 50 cm 65 cm 65 cm 65 cm 100 cm

Vekt 240 kg 260 kg 280 kg 520 kg 550 kg 610 kg 1340 kg

Kraftbehov (THS) 25 - 45 hk 25 - 45 hk 25 - 45 hk 40 - 70 hk 40 - 70 hk 40 - 70 hk -

PTO (THS) 540, 1000, 2000, 2500 o/min 540, 1000, 2000, 2500 o/min -

Oljebehov (H) 55-75 l/min - 180-210 bar 100-180 l/min – 190-350 bar 200 l/min - 200 bar

Spline (THS) 1 3/8” 1 3/8” 1 3/8” 1 3/4” 1 3/4” 1 3/4” -

Innfesting Flexi-innfestinger** Flexi-innfestinger** Volvo-BM*

Bæremaskin 1- 3 tonn 1- 3 tonn 1 - 3 tonn 3 - 6 tonn 3 - 6 tonn 3 - 6 tonn 7 - 10 tonn

* Overgang til Trima/SMS tilgjengelig som ekstrautstyr 
** Flexi-innfestinger er tilgjengelig for de aller fleste bæremaskiner

FRONTMONTERTE SNØFRESERE

EKSTRAUTSTYR - Kompaktsnøfresere

Art. nr. Artikkel F130THS/H F150THS/H F180THS/H
F160THS/ 

H PRO
F200THS/ 

H PRO
F220THS/ 

H PRO
F240H  

MONSTER

11127 Hydraulisk nedbrekk • • • • • •

14938 Hydraulisk nedbrekk for maskiner med kun 1 dobbelt-
virkende uttak (inkl velgeventil) • • • • • •

18049 Elektrisk tutrotasjon venstre* • • •
15231 Hjulsett • • • • • •
15613 Hjulsett •
20083 Kantkniver (for skjæring av høye snøskavler) • • • • • •
24003 Kantkniver (for skjæring av høye snøskavler) •
23649 Slitelask ski • • • • • •
18398 Beskyttelse innmaterskrue høyre • • •
18399 Beskyttelse innmaterskrue venstre • • •

22347 Beskyttelse innmaterskrue 
(passer både på høyre og venstre side) • • •

24126 Kantavvisere •
24328 Velgerventilsett 12V •
25262 Magnetspolesett 24V •
17296 Lastetut: utkasthøyde 305cm • • •
21531 Teleskopisk lastetut: utkasthøyde 168cm-268cm** • • •
24001 Teleskopisk lastetut: utkasthøyde 315cm-415cm •
25318 Standard utkasttut •
24110 Flytramme •
17357 Flytramme* • • •
18270 Flytramme** • • •

* Kun tilgjengelig for H modellene 
** Kun tilgjengelig for H Pro modellene
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SNØPLOGER

TOKVAM  
SNØPLOGER

Skann QR-kode  
for mer informasjon
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Tokvam u-ploger og vikeploger  
med unike egenskaper 
Tokvam’s snøploger med sine unike egenskaper, finnes både som u-plog og v-plog.  
De fås i flere forskjellige arbeidsbredder og med flere typer innfestinger. Tokvam’s patenterte 
FlexFlow flyt- og innfestingssystem sørger for enkel bruk og fleksible bruksmuligheter.

Tokvam u-ploger med stor kapasitet
Unike rulleegenskaper og lav transportbredde gjør dette til 
markedets mest produktive og smidige u-plog. Tokvam u-plog 
kommer med arbeidsbredder fra 400cm til 490cm. I tillegg til 
sidependling har plogen en vertikalpendling på 30cm som gir 
fantastiske følgeegenskaper på ujevnt underlag. Den positive 
angrepsvinkelen får snøen til å flyte opp, og kombinert med  
plogbladets utforming ruller snøen i stedet for å dyttes.  
Dette bidrar til økt kapasitet og redusert drivstofforbruk.

Tokvam vikeploger med  
kasteegenskaper i toppklassen
Tokvam v-plog kommer i tre forskjellige arbeidsbredder, fra 
280cm til 380cm. Utformingen av plogen er optimalisert for  
unike kasteegenskaper som da gjør blant annet vei-åpnings- 
egenskapene ved kjøring i v-form meget gode. Vikeplogene  
passer også godt til snørydding av mindre arealer,  
veikryss og gangveier, også i tettbebygde strøk.

SNØPLOGER

Tokvam v-plog - VT320
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Kilebolter er standard som 
forenkler skifte av slitestål

                      

Tokvam’s patenterte FlexFlow  
flyt- og innfestingssystem er standard

                         

                      

Plogen har 15° positiv  
angrepsvinkel som gir  
bedre skrapeegenskaper

                  

Utformingen av plogen sørger for at snøen ruller 
framfor å skyve den. Resultatet er komprimering 
av snøen som igjen gir økt kapasitet

                       

Vingene på plogen kan 
svinges hele 180°

Kraftig konstruksjon.  
Oppdimensjonert i 2020

                                                      

SNØPLOGER
TOKVAM U-PLOG
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Heldekkende gummi i front - også i midten. 
Minsker oversprut, også i høye hastigheter

                        

              

Kilebolter er standard 
som forenkler skifte 
av slitestål

                    

Plogen har 15° positiv  
angrepsvinkel som gir  
bedre skrapeegenskaper

                     

Utformingen av plogen gjør at kasteegenskapene 
er helt unike som gjør vei-åpningsegenskapene 
ved kjøring i v-form meget gode

Ledlys på hver side av  
plogen er standard

                                                      

TOKVAM V-PLOG
SNØPLOGER

Tokvam’s patenterte FlexFlow  
flyt- og innfestingssystem er standard
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Tokvam KGS på kunstgressbane

Tokvam kunstgresskjær, KGS 
Snøskjær med flere fordeler, for enkel og skånsom snørydding av kunstgressbaner.  
Snøen ruller i skjæret, noe som gjør at det går lettere, og at snøen blir mer kompakt enn  
om man dytter den. På grunn av dette spares tid og drivstoff. På hver side sitter vinklede  
vinger som er hengslet og som enkelt foldes bakover for redusert transportbredde.  
Med svingramme som er tilgjengelig som ekstrautstyr, gis skjæret ekstra god  
fremkommelighet ved transport. Skjæret kan også utrustes med forskjellige  
typer innfestinger, og kan brukes på kompaktmaskiner mellom 30 og 70 hk.

                  

Snøen ruller i skjæret, noe som gjør at det går lettere 
og at snøen blir mer kompakt enn om man dytter den

            

Kraftig konstruksjon 
med lang levetid

               

Slitestål i plast som er 
skånsom mot kunstgresset

SNØPLOGER
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TEKNISKE SPESIFIKASJONER - Snøploger

Modell
Art. nr.

UT 400
21815

UT 430
21816 

UT 460
21817

UT 490
21818

VT 280
19242

VT 320
18902

VT 380
19182

KGS
16252

Maks bredde 400 cm 430 cm 460 cm 490 cm 280 cm 320 cm 380 cm 350 cm

Minimum bredde 232 cm 262 cm 232 cm 262 cm 232 cm 258 cm 304 cm 273 cm

Høyde 110 cm 110 cm 110 cm 110 cm 95 cm 125 cm 135 cm 70 cm

Vekt 1100 kg 1150 kg 1200 kg 1275 kg 650 kg 1300 kg 1560 kg 200 kg

Sving 38° 38° 38° 38° 39° 39° 39° 30° *

Skjærvinkel 15° 15° 15° 15° 15° 15° 15° -

Bæremaskin 6 - 8 tonn 6 - 8 tonn 7 - 10 tonn 8 - 10 tonn 6 - 10 tonn 8 - 14 tonn 8 - 14 tonn 1 - 3 tonn

Innfesting
FlexFlow m/flexi- 

innfestinger**
FlexFlow med 3-pkt/VolvoBM inkludert

FlexFlow m/ 
3-pkt inkludert**

FlexFlow med 3-pkt/VolvoBM  
eller parallelløft

Flexi- 
innfestinger**

* Gjelder ved valg av svingramme (ekstrautstyr) 
** Flexi-innfestinger er tilgjengelig for de aller fleste bæremaskiner

EKSTRAUTSTYR - Snøploger

Art. nr. Artikkel UT 400 UT 430 UT 460 UT 490 VT 280 VT 320 VT 380 KGS

21583 Skisett i hardmetall • • •
19983 Oversprutsvern •
21028 Reflekssett •
21023 Reflekssett •
21024 Reflekssett •
19845 Kantavvisersett • • • • • • •
20339 Skisett i Hardox • • • •

15456 Overgang fra 3-punkt innfesting 
til Volvo BM (forlenger til u-plog) • • • •

17340 Snøstoppere •
22481 Svingramme •

Ventilsett til 1, 2 eller 3 (kun for UT)dobbeltvirkende uttak velges ut fra type bæremaskin

SNØPLOGER

Tokvam FlexFlow 
Tokvam’s patenterte flyt- og innfestingssystem,  
FlexFlow gir Tokvam snøploger ekstra god  
mulighet til å følge underlaget som igjen gir  
svært komfortabel kjøring og de beste  
rydderresultatene. 

FlexFlow bidrar til effektiv og drivstoffvennlig  
overføring av skyvkrefter fra bæremaskin  
til plogen.Skann QR-kode for 

YouTube video!
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Skann QR-kode  
for mer informasjon

STRØMASKINER

TOKVAM  
STRØMASKINER
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Tokvam selvlastende strømaskiner - SMA 
Tokvam’s serie med selvlastende strømaskiner finnes i flere størrelser tilpasset ditt behov for 
volum. SMA passer perfekt for deg som ønsker en enkel og driftssikker løsning. Kan benyttes  
i trepunkt eller lasteapparat og de aller fleste typer innfestinger er tilgjengelige for forskjellige 
bæremaskiner. SMA passer perfekt til strøjobbing med strøgrus (2-8mm) og salt (ikke  
vakumsalt) hvor fast arbeidsbredde er tilstrekkelig.

Premium utmating av strømasse
På Tokvam SMA og SV er det rustfrie fjærstålfingre i bunn på 
strømaskinen. Disse har en viktig oppgave ved at kun en -1- eller 
noen få fjærer vil vike hvis en større stein går gjennom maskina. 
Med en tradisjonell løsning vil hele gummilisten åpne seg i full 
bredde og maskinen vil slippe ut veldig mye strømasse.  
Dette vil kunne være kostbart, men det vil også lage en  
uønsket “fartsdump” av en haug med strøgrus.

Bygget etter skuffeprinsippet 
SMA serien er bygget etter skuffeprinsippet og kan  
enkelt brukes selvlastende inn i en grushaug for rask  
og enkel lasting av strømateriale

STRØMASKINER

John Deere 5125R med SMA510 foran og SMA1100 bak
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Standard med 
omrører

                                 

Selvlastende, fylles som en skuff - vinkel på 
strømaskin gjør den meget anvendelig for både 
3-pkt og frontlastermontering

                          

                     

Fjærstålfingre mot gummi slipper 
gjennom større steiner i strømassen 
ved at en eller flere fjærstål viker

Strøkassen er helt glatt innvendig 
for maksimal sklieffekt

                                                      

STRØMASKINER

                              

Lagre er plassert på utsiden av 
maskina, noe som gir økt levetid 
og enklere vedlikehold

             

Innfestinger til de aller fleste 
bæremaskiner er tilgjengelig

SMA-SERIEN
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Tokvam tallerkenspredere for fleksibel strøbredde
Det beste valget for deg som har en kombinasjon av strøing av plasser, veier og gangveier er en 
Tokvam tallerkenspreder. Våre tallerkenspredere har trinnløs justering av strøbredde fra 1-10m. 
Du kobler enkelt tallerkensprederen til din ISOBUS skjerm, eller vårt eget display som fås som 
ekstrautstyr. Tallerkensprederene kan brukes på de fleste kjente strømasser.  
NB! Vi anbefaler ikke strømasse med mye finstoffer.

Selvlastende tallerkenspreder 
TSA2100 og DSA1600 er selvlastende tallerkenspredere.  
DSA kan kobles mot traktorens ISOBUS skjerm eller  
Tokvam’s egne display. TSA styres med egen styreboks  
som følger med tallerkensprederen. 

DSM1200-1500-1800 – en kompakt  
tallerkenspreder for traktor 
Denne meget kompakte tallerkensprederen for traktor  
leveres i tre størrelser – etter hvor mange ekstra skjøtekarmer 
du ønsker, 1200l, 1500l eller 1800l. Alle funksjoner styres  
fra traktoren ISOBUS skjerm eller fra Tokvam’s eget display. 
DSM leveres med integrert 3-pkt innfesting.  
NB! DSM kan ikke brukes selvlastende!

STRØMASKINER

Tokvam DSA1600 selvlastende tallerkenspreder Styring av tallerkensprederene  
via traktorens Isobus-skjerm
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Innfestinger til de aller fleste 
bæremaskiner er tilgjengelig

                      

Mulighet for 
omrører

                      

               

Tallerken blir helt skjult ved 
lasting. Vises i display

           

Fleksibel strøbredde 
mellom 1-8 meter

                       

Motor, hjerne og ventiler er plassert 
skjult bak sidedeksel for god beskyttelse

Styring tilgjengelig gjennom ISOBUS i traktoren, om ikke  
ISOBUS er tilgjengelig har Tokvam eget display som ekstrautstyr

                                                         

STRØMASKINER
DSA1600
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Tokvam strøvogner med stor kapasitet 
Hjulgående strøvogn bygget etter tilhengerprinsippet for maksimal strøkapasitet. Stort volum, 
kjørekomfort og Tokvam’s velprøvde strøprinsipp gjør dette til en vinner for deg som har lange 
strøroder, og få muligheter for påfylling av strømasse underveis. Massen legges ut med en 
roterende vals. Mengde strømasse bestemmes av hastigheten på utmatertrommelen.

NYHET! Datafangst til strøvogn
Som ekstrautstyr til Tokvam SV kan du nå få mulighet for  
datafangst! For første gang kan man nå bruke traktor til  
strøjobber som krever datainnsamling. Man ser hvor man  
fysisk har strødd, når det er strødd og mengden  
strømasse som er lagt ut.*

Ekstrautstyr som gjør strøjobben enklere 
Med hydraulisk hurtigpresenning som er tilgjengelig ekstra- 
utstyr til Tokvam strøvogn slipper du at strømassen klumper seg 
ved nedbør og når det ikke er mulighet for å lagre strøvognen 
inne. Nytt av året er også rist til strøvogn, for å sortere ut  
større klumper i strømassen.

STRØMASKINER

John Deere 6195R med Tokvam SV8000

* Mengden forutsetter kalibreringsprosedyre
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Overfører maksimalt med vekt til bære-
maskin for bedre fremkommelighet

                       

Enkel hurtigtømming 
av støvogn er mulig

                            

                           

Kraftige piggede lastebilhjul  
og akslinger,  ADR aksling med  
integrerte bremsesylindere

                 

Fjærstålfingre mot gummi slipper 
gjennom større steiner i strømassen 
ved at en eller flere fjærstål viker

              

Godkjent for 40km/t

Led lys og blitzlamper 
er standard

                                                      

STRØMASKINER
SV5000
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STRØMASKINER

TEKNISKE SPESIFIKASJONER - SMA og strøvogn

Modell
Art. nr.

SMA510
16229

SMA800
21763

SMA1100
16231

SMA1600
16235

SMA2400
14900

SV5000
20932

SV8000
20931

Arbeidsbredde 150 cm 200 cm 200 cm 230 cm 240 cm 240 cm 240 cm

Beholdervolum 500 l 800 l 1100 l 1600 l 2400 l 5000 l 8000 l

Beholdervolum m/
skjøtekarm - - 1400 l 2000 l 3000 l - -
Bredde 168 cm 217 cm 217 cm 245 cm 252 cm 250 cm 250 cm

Lengde m/drag - - - - 175 cm 375 cm 375 cm

Høyde 74 cm 94 cm 97 cm 97 cm 132 cm 204 cm 274 cm

Vekt 225 kg 280 kg 405 kg 535 kg 1000 kg 1750 kg 2100 kg

Oljebehov Fra 10 l/min Fra 10 l/min Fra 10 l/min Fra 10 l/min 
Fra 60 -  

220l/min
Fra 30 l/min Fra 30 l/min

Vekt når fylt ** 975 kg 1480 kg 2055 kg 2935 kg 4600 kg 9200 kg 14000 kg

Selvlastende Ja Ja Ja
Ja / ikke med 
skjøtekarm

Ja - -
Innfesting Flexi-innfestinger**** Volvo BM inkl.***** - -
Strølengde 
per fylling*

1,8 km 2,8 km 4,2 km 4,9 km
8 km /  

10 km ***
15 km 24 km

Hjul - - - - - 385/65R22,5  
m/pigg

385/65R22,5  
m/pigg

Felg - - - - - 8 bolt 10 bolt

* forutsetter 200gr pr kvm  
**  Forutsetter vektfaktor 1,5 
*** 10km med skjøtekarm 
**** Flexi-innfestinger er tilgjengelig for de aller fleste bæremaskiner  
***** Overgangsramme til 3-pkt tilgjengelig som ekstrautstyr

EKSTRAUTSTYR - SMA og strøvogn

Art. nr. Artikkel SMA510 SMA800 SMA1100 SMA1600 SMA2400 SV5000 SV8000

16335 Presenning •
21822 Presenning •
16337 Presenning •
16338 Presenning •
15615 Presenning •
22073 Strupeventil • • • •
22490 Strupeventil • •
25126 Støtteben •
17219 Ileggsplate for mindre strø-bredde • • • •
18835 Ileggsplate for mindre strø-bredde •
23538 Teleskopsylinder for selvlasting kat.1 •
23526 Teleskopsylinder for selvlasting kat.3 m/hylse for kat.2 • • •
23537 Teleskopsylinder for selvlasting kat.3 m/hylse for kat.2 •
20195 Skjøtekarm for 300l ekstra volum •
20196 Skjøtekarm for 400l ekstra volum (ikke for selvlasting) •
15215 Skjøtekarm for 600l ekstra volum •
15456 Overgangsramme BM – 3-pkt •
25130 Veiavhengig styring m/mulighet for datafangst • •
23510 Veiavhengig styring uten mulighet for datafangst • •
19378 Hydraulisk hurtigpresenning • •
21152 Kulekopling drag • •
18758 Skvettlapp • •
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STRØMASKINER

TEKNISKE SPESIFIKASJONER - Tallerkenspredere

Modell
Art. nr.

DSA 1600
22000

TSA 2100
14905

DSM 1200
22427

Arbeidsbredde 1-8 m* 1-10 m* 1-8 m*

Beholdervolum 1600 l 2100 l 1200 l

Beholdervolum m/ skjøtekarm - 2700 l
1 skjøtearm 1500 l

2 skjøtekarmer 1800 l

Bredde 230 cm 252 cm 230 cm

Vekt 650 kg 1070 kg
460 kg 

1 skjøtearm 490 kg
2 skjøtekarmer 520 kg

Oljebehov Fra 60 - 120 l/min Fra 60 - 160 l/min Fra 60 - 120 l/min 

Vekt når fylt *** 3050 kg 4220 kg
2300 kg

Med 1 skjøtekarm 2800 kg
Med 2 skjøtekarmer 3300 kg

Selvlastende Ja Ja Nei

Innfesting Flexi-innfestinger**** Volvo BM ** 3-pkt

* Avhenger av type masse  
**  Overgangsramme til 3-pkt tilgjengelig som ekstrautstyr, men kan da ikke brukes selvlastende 
*** Forutsetter vektfaktor 1,5 
**** Flexi-innfestinger er tilgjengelig for de aller fleste bæremaskiner

EKSTRAUTSTYR - Tallerkenspredere

Art. nr. Artikkel DSA 1600 TSA 2100 DSM 1200

23540 Kabel for frontmontering (ISOBUS) •
22346 Presenning •
22353 Arbeidslys • •
22279 Radar (hvis ISOBUS ikke er tilgjengelig) • •
22354 Omformersett fra 12V til 24V (ved bruk uten ISOBUS) • •
23527 Kabel for hastighetssignal (ved bruk uten ISOBUS) • •
22278 Eksternt display (hvis ISOBUS ikke er tilgjengelig) • •
22342 Baklys •
23537 Teleskopsylinder •
22025 Omrører • •
15215 Skjøtekarm, 600 l •
23541 Skjøtekarm 300 l, maks 2 stk. karmer pr maskin •
15456 Overgangsramme fra BM til 3-pkt ** •
17599 Magnetsett (ved bruk på 12V maskin) •
22430 Rullepresenning •
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Tokvam har utviklet  
og produsert redskap  
for snørydding i mer  
enn 60 år!
Mennesker og erfaring
I dag har menneskene i Tokvam til sammen mer enn 300 års erfaring med utvikling, 
produksjon og salg av maskiner til snørydding og veivedlikehold. Vi har nær kontakt 
med hundrevis av kunder som samlet har tusenvis av års erfaring med å holde veiene 
rene og trygge året rundt. Ingen kan kopiere dette eller ta det fra oss. Vi bruker  
erfaringen og kunnskapen til å utvikle nye effektive produkter og løsninger som  
skal gjøre vinter enkelt for alle snøheltene der ute.

Utvikling, lidenskap og samfunnsansvar
Tokvam bruker mer enn 7% av den årlige omsetningen på produktutvikling. Dette er 
kostbart og det innehar stor risiko, som er noe av årsaken til at alle andre ikke er  
som oss. Vi er lidenskapelig opptatt av å skape bedre produkter og løsninger for  
samfunnet, rett og slett skape en bedre hverdag for både de som rydder snø og de 
som bruker veien. I Tokvam har vi en viktig samfunnsoppgave i å bidra til å få folk 
trygt og sikkert på skole, jobb, sykehuset og ikke minst hjem til sine kjære.

Snøheltenes beste partner
Vårt mål er å være din beste partner. Vi ønsker å forstå hva som er viktigst for  
deg som jobber med veivedlikehold og ønsker å bygge vår bedrift på å levere det  
behovet. Vi ønsker også å jobbe aktivt for å få alle til å forstå hvor viktig Snøheltene 
er for samfunnet vårt. Vi ønsker å bidra til å jobbe sammen med dere for å skape  
en mer profesjonell, ryddig og lønnsom bransje.

Se våre videoer  
på YouTube her!
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Tokvam AS
Vestre Totenveg 1135
2840 Reinsvoll
Norway

E-post: info@tokvam.no
Telefon: 61196377 

Besøk oss på 
www.tokvam.no
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