
Thyregod A/S - Borgergade 46 - DK-7323 Give -  Tlf. 7573 4099 
thyregod@thyregod.com - www.thyregod.com 

Model 125/150 
2-aksler 

155/190 
2-aksler 

180/230 
2-aksler 

200/280  
2-aksler 

210/280 
3-aksler 

Lastevne, - max. 12,5 t 18 t 18 t 20 t 21 t 

Rumindhold 16 m3 20 m3 24 m3 28 m3 29 m3 

Ladstørrelse ca. (lxbxh) 5,2x2,4x1,3 6,4x2,4x1,3 6,4x2,4x1,6 6,4x2,4x1,8 7,7x2,4x1,6 

Egenvægt 3.960 kg. 5.050 kg. 5.500 kg. 5.600 kg. 7.300 

Totalvægt 16.460 kg. 20.550 kg. 23.500 kg. 25.600 kg. 28.300 kg. 

Prodsøjetryk, max. 2.125 kg. 3.100 kg. 3.300 kg. 3.300 kg. 3.300 kg. 

Stjært affjedret Nej Ja Ja Ja Ja 

Sporvidde 2.0 m 2.0 m 2.0 m 2.0 m 2.0 m 

Akselafstand 1.435 mm 1.500 mm 1.500 mm 1.800 mm 1.345 mm 

Aksler / drejbare 

Akseldimension - Nav 
2 / 0  

90x90-10 hul 

2 / 0 

110x110-10 

2 / 0 

110x110-10  

2 / 1 

110x110-10 

3 / 1 

110x110-10 

Tipvinkel, - max. 520 520 520 520 500 

Nødvendig oliemængde 17,3 ltr 30 ltr 30 ltr 30 ltr 57 ltr 

Max. hydraul. arbejdstryk 210 bar 210 bar 210 bar 210 bar 210 bar 

Højde til ladbund 1,30 m 1,45 m 1,45 m 1,50 m 1,48 m 

Totalhøjde med std. hjul 2,60 m 2,75 m 3,05 m Ca. 3,30 m 3,08 m 

Olietryk til bremser, - max 140 bar 140 bar 140 bar 140 bar 140 bar 

Dækmontering, standard 425/65 R22.5 425/65 R22.5 425/65 R22.5 620/55 R26.5 425/65 R22.5 

Bæreevne/dæk v. 40 km/t 4.500 kg. 4.500 kg. 4.500 kg. 5.800 kg. 4.500 kg. 

Udstyr      

Fransk bagsmæk Standard Standard Standard Standard Standard 

Hydraulisk bagsmæk Standard Standard Standard Standard Standard 

Drejbar aksel Ekstra Ekstra Ekstra Standard Standard 

Korn / roesider, - 30 cm  Ekstra Ekstra Standard Ikke muligt Standard 

Grøntsider, 70 cm Ekstra Ekstra Ekstra Ekstra (50cm) Ekstra 

Hydraulisk støttefod Ekstra Standard Standard Standard Standard 

Kornluge, 275x550mm Forberedt Forberedt Forberedt Forberedt Forberedt 

Kugletræk Ekstra Ekstra Ekstra Ekstra Ekstra 

Presenning Forhør Forhør Forhør Forhør Forhør 

Anden dækmontering Forhør Forhør Forhør Forhør Forhør 



Thyregod har over en årrække udviklet og leveret et stort 

vognprogram til danske og internationale kunder.  
 

De har  rødder samme sted som de velkendte TIM  

tipvogne, hvilke har været blandt de stærkeste og mest  

populære vogne på markedet gennem mange år. 

Sikkerhed 
 

Baglygter, slingrelygter, sidemarkering 

og positionslys er alle af LED typen, 

hvilke både har længere levetid, men 

også giver større synlighed i trafikken. 
 

Kraftig kofanger, der kan svinge ind / 

ud, hvis låsebolten fjernes samt be-

skyttelsesgitter er også standard. 

Komfortabel kørsel 
 

Fra 15.5 ton er vognene forsynet 

med både affjedret trækstang, og af-

fjedret bogie. Hydrauliske bremser 

på alle aksler er standard. 
!! Kun bageste aksel  på 125/150 !! 
 

Affjedringen sikrer en rolig og jævn 

kørsel, hvilket ikke bare aflaster vogn 

men også er med til at skåne traktor. 

Stærke gener 
 

Fra 15.5 ton er vognen forsynet med 

en kraftig dobbeltvirkende hydraulisk 

støttefod på det affjedrede træk. 

Trækøjet er på boltet trækket og  

kugletræk kan leveres. 
 

Alle chassiser er opbygget i 6mm 

højstyrkestål, hvilket er med til at give 

vognene deres velkendte styrke. 

Nem adgang 
 

Alle modeller er som standard forsy-

net med inspektionsvindue i front af 

vognkassen, og på kornoverbygning 

hvis den er monteret. 

Forberedelse for kornluge også stan-

dard på alle modeller. 

Alle modeller er forsynet med stige 

på vognkasse og trappetrin på træk-

bom. 

Ekstra kapacitet 
 

Alle modeller kan leveres med perfo-

rerede grøntsider. Siderne er  

hængslede, hvilket gør dem betydelig 

nemmere at af- og påmontere. 
 

Hydrauliske tipstabilisatorer anbefa-

les på alle modeller med grøntsider. 

Ekstra udstyr 
 

”Presenningskroge” er standard på 

alle modeller. Forskellige manuelle 

og hydrauliske presenninger kan også 

leveres. 
 

Drejbare aksler og tvangsstyring kan 

leveres til alle modeller. 
 

Hjulmontering kan ligeledes leveres 

efter kundens ønsker. 

Bredt udvalg 
 

Tipvogne fås fra 12.5 til 21 ton,  

de er alle forsynet skrå bagende og  

hydraulisk lås bar “fransk” bagsmæk. 

Bagsmækken har ganske lidt udhæng 

når den er helt åben. 
 

For at sikre problemfri aflæsning, har 

vognene fra 15.5 ton konisk lad, samt 

skrå kanter indeni kassen. 


