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TIM har igennem mange år 
udviklet og produceret fra-
kørselsvogne i højeste kva-
litet..

GSV frakørselsvognene ar-
bejder i dag under mange 
forskellige forhold verden 
over. GSV vognene har be-
vist sit værd, ikke blot ved 
landmænd men også som 
det foretrukne valg hos ma-

skinstationer som kræver 
stabilitet og pålidelighed.

Efter Thyregod’s overtagel-
se af TIM vogne har vi ført 
arven videre og endda ble-
vet ved med at fintune - kun 
det bedste er godt nok!

GSV bundkæde-/frakør-
selsvogne er i dag blandt 
de mest stabile vogne med 

special udviklede stabilise-
rings/krængningsstabilisa-
tor kit og gennemtestet un-
dervogn.

Specifikationer GSV40 GSV58

Rumindhold 40 / 44 / 47 m3 58 / 62 m3

Lad størrelse (LxBxH) 7.3 x 2.3 x 2.3 m 10.5 x 2.3 x 2.3 m

Total størrelse (LxBxH) 8.8 x 2.5 x 3.9 m 11.2 x 2.5 x 3.9 m

Aksler belastning (tom) 5.800 kg 8.800 kg

Prodsøje belastning (tom) 500 kg 2.200 kg

Total vægt (tom) 6.300 kg 11.000 kg

Aksler belastning (max) 18.000 kg 24.000 kg

Prodsøje belastning (max) 2.570 kg 4.800 kg

Total vægt 20.570 kg 28.800 kg

Lasteevne 14.270 kg 17.800 kg

Affjedret træk Standard - Hydraulisk Standard - Hydraulisk

Aksler / Drejbare
Akseldimensio  - Nav

2 / 1                                           
130 x 130 mm - 10 hul

3 / 2                       
Cidra - 10 hul

Undervogn Affjedret bogie Hydraulisk tridem

Standard hjulmontering 600/55 - R22.5” 620/55 - R26.5”

Dyb bagsmæk Tilvalg Tilvalg

Hydraulisk vipbar forsmæk Standard Standard

Tvangstyret drejbar aksel Tilvalg 2 x standard

Kugletræk Tilvalg Tilvalg

Hydraulisk støttefod Standard Standard

Baklys og arbejdslys Standard Standard

LED trafiklys Standard Standard

Alternativ dækmontering Forhør Forhør



  GSV40 
I stærkeste gear
TIM GSV40 frakørselsvogne er specielt designet til at kunne 
sikre en hurtig og effektiv aflæsning. Aflæsningen foregår 
med med 2 Kohlswa aflæsserkæder og en ekstrem stabil 
oliemotor med indbygget gear. 
Bygget i stærkestematerialer er en fællesnævner for hele 
vognen. Vognene er bygget af stål fra svenske SSAB.

Affjedret bogie
GSV40 er som standard udstyret med bogie, 
hvor bagerste aksel er medstyrende og lås bar.  
Bogie akslerner er opbygget med 130 x 130 mm aks-
ler. Undervognen kan justeres mannuelt i kørselsret-
ningen for at tilpasse vægten på traktoren.
GSV kan udstyres med krængningsstabilisator kit 
som er med til at gøre frakørselsvognen ekstrem 
stabil at køre med.
GSV40 er som standard udstyret med 600/55 
R22.5” hjul. Alternative hjul kan vælges, helt op til 
710/50 R26.5” hjul. 

Ekstra Kapacitet
Du kan udvide kapaciteten på GSV vognene 
yderligere ved at tilføje en ekstra dyb bag-
smæk som er med til at øge kapaciteten med 
omkring 3 m3.
GSV40 kan yderligere leveres med forhøj-
ningssider der øger kapaciteten med om-
kring 3 m3 og en presenningsoverbygning 
som øger kapaciteten og gør det nemt at 
indblæse når vognen er monteret efter fin-
snitter.

Nem aflæsning
Både GSV40 og GSV58 er udstyret med 
hydralisk forsmæk som ved påbegyndel-
se af aflæsning vipper ind i vognkassen 
og hermed hjælper med at skubbe på 
læsset. Opklap af underkøringsbom, 
opklap af bagsmæk, igangsætning 
af aflæssekæder og vip af forsmæk 
kan gøres i en arbejdsgang.

GSV40 (40m3)
GSV40+ (43m3)



  GSV58 GSV58 (58m3)
GSV58+ (62m3)

I stærkeste gear
TIM GSV40 frakørselsvogne er specielt designet til at kunne 
sikre en hurtig og effektiv aflæsning. Aflæsningen foregår 
med med 2 Kohlswa aflæsserkæder og en ekstrem stabil 
oliemotor med indbygget gear. 
Bygget i stærkestematerialer er en fællesnævner for hele 
vognen. Vognene er bygget af stål fra svenske SSAB.

Hydraulisk tridem
GSV58 er som standard udstyret med fuldhydraulisk 
undervogn, hvor forreste og bagerste aksel er tvang-
styrede hvorved forreste aksel kan hæves.
Desuden kan højden på vognen styres induviduelt 
manuelt og tvangstyringen kan køres manuelt.
GSV58 er som standard udstyret med 620/55 
R26.5” hjul. Alternative hjul kan vælges i stedet 
for standard hjul monteringen, helt op til 710/50 
R26.5” hjul.

Høj synlighed
GSV er udstyret med lovpligtig trafiklys: Bag-
lygter, slingrelygter og positionslys, som er af 
typen LED. LED lys giver både længere levetid 
og større synlighed i trafikken.
GSV vognene er udstyret med arbejdslys 
inde i kassen, øverst i forgavlen samt baklys.

Fuldhydralisk styring
Vognen er fuldhydraulisk hvor alle vog-
nens funktioner kan styres med hjælp af 
vores controller boks: ex tænd arbejdslys, 
juster undervognen, brug tvangstyring, 
åben bagsmækken, start aflæsserkæ-
derne, osv.
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