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DALEN 2116 Hydraulisk freser

Årets nyheter
Tiltramme 2118-850
Tiltrammen er designet  for Dalen 2118.  
Ved hjelp av en hydraulisk sylinder kan sideveis tilt 
justeres med ±5°. Dermed kan sjåføren forhindre at 
freseren går skjevt i snøen eller avvatre freseren selv om 
traktoren står skrått.
Dette er også fordelaktig ved 
fresing på fortau der det ene 
hjulsettet er i veibanen.

Feste for 
brøyteplate

Dalen 3025 kan nå 
leveres med feste for 

brøyteplate. Den er tilpasset 
brøyteplater som følger Norsk 

standard.

DALEN 2116 er Dalens første snøfreser med hydraulisk drift. Designet 
minner mye om vår største freser Dalen 2118. Kvalitet og funksjonalitet er 
høyt prioritert.  
Med en bredde på 220 er den svært godt egnet til kompakte 
bæremaskiner og små hjullastere. Åpne sider og innmaterskruer 
gjør freseren lett å manøvrere. 
Her får man et meget allsidig snøryddings-verktøy, som 

er egnet til gangveier, smale 
passasjer, fotballbaner, fresing i 
høyden osv.
Anbefalt oljemengde/-trykk er 
minimum 150 liter pr minutt ved 
200 bar. 

Ledeplate
Ledeplaten til Dalen 2110 sikrer at 
all snøen fra kantskjæret blir 
ledet inn i freserhuset 
og ikke havner i 
veibanen bak 
freseren. 

Alternativt 
toppskjær 

2013-580 H/V er et 
alternativ toppskjær til Dalen 
2013, til bruk sammen med 
sideplate ved sleping. Her 
får man en høy skjærekant 
samtidig som bredden på 
freseren ikke økes.  
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Type    Totrinnsfre-

ser

Arbeidsbredde, cm   2702

Arbeidsbredde med to øvre kantskjær, cm 280 (oppe)

Anbefalt motoreffekt (HK/kW)         150-350 /   

    110-260

Diameter utkastervifte, cm  90

Diameter innmaterskrue, cm  95

Vekt, ca fra kg.   1865

Sleping / Rygging / Frontmontering R/F

Girkasse , o/min   1000

Utskiftbare slitestål (Hardox 500) Ja3

Perforert slitestål   ¹

Hydraulisk sving av tut  Ja

Hydraulisk nedfellbar tut  ¹

Slepesko / hjul   ---/Ja

PTO-tapp    1 ¾”

PTO-aksel inkludert   Ja 

Tilkopling:     Trepunkt

Automatkopling   Ja

Mulighet for teleskop lastetut  Ja
  
--- Ikke tilgjengelig
¹ Tilgjengelig som tilleggsutstyr
2 Transportbredde = arbeidsbredde + ca 20 cm
3 Vendbart slitestål i spesialkvalitet som standard

Se side 34 for oversikt over modeller og tilleggsutstyr 
Se side 39 for sammenligning av Dalen-freserene 

Snøfreser 2118 / Om det er til den største traktoren eller for den største brøyteoppgaven, er denne freseren 
selvskreven og et sikkert valg. Dette er en helt nyutviklet freser med en utrolig kraftig og effektiv drivlinje, som 
takler opptil 350 HK. Kombinert med en enorm kapasitet og kastelengde gjør dette til at ingen oppdrag blir for 
store for Dalen 2118. Åpning av veier og rydding av store plasser er akkurat hva den ønsker seg!

De åpne sidene sørger for at man har full kontroll over freseren både ved frontmontering og rygging, og de taggete 
innmatervalsene sørger for at freseren spiser seg gjennom is og hardpakket snø.  Valsene er tette i sidene slik at 
ikke noe snø blir liggende igjen i veibanen. En ny og spesialtilpasset automatkopling er montert på vifteakslingen 
slik at man slipper å bruke tid på å skifte bryteskruer.  
Dalen 2118 er klar for alle utfordingene Kong Vinter kan komme med!

Kontakt ditt nærmeste Eik Senter for mer informasjon 
(se baksiden) eller klikk deg inn på 

dalen.no/2118

2118: FOR DE STØRSTE!
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For video, bilder og info:
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2118

dalen.no/2118
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Automatkopling

”Freseren går utrolig lett i snøen og har veldig god kastelengde!” 
 

Martin Måge Hamre, testkjører Røldal
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Type    Totrinnsfreser

Arbeidsbredde, cm   2702

Arbeidsbredde med to sideplater, cm 290

Arbeidsbredde med to øvre kantskjær, cm 284

Anbefalt motoreffekt (HK/kW)        150-300 / 110-220

Diameter utkastervifte, cm  90

Diameter innmaterskrue, cm  95

Vekt, ca fra kg.   1760

Sleping / Rygging / Frontmontering S/R/(F¹)3

Girkasse sleping, o/min  1000

Utskiftbare slitestål (Hardox 500) Ja4

Perforert slitestål   ¹

Hydraulisk sving av tut  Ja

Slepesko / hjul   Ja/¹

PTO-tapp    1 ¾”

PTO-aksel inkludert   Nei⁵ 

Tilkopling:     Trepunkt/BM

Automatkopling   Ja

Mulighet for teleskop lastetut  Ja

¹ Tilgjengelig som tilleggsutstyr
2 Transportbredde = arbeidsbredde + ca 20 cm
3 Meget rask omstilling mellom sleping, rygging og frontmontering
4  Vendbart slitestål i spesialkvalitet som standard
⁵ Freser med 1000 o/min krever ulike akslinger for sleping og rygging

Se side 34 for oversikt over modeller og tilleggsutstyr 
Se side 39 for sammenligning av Dalen-freserene 

” Vanvittig god kastelengde!”
2014-kunde Håvard Steinsheim fra Nerskogen

Snøfreser 2014 / Av og til er det størrelsen som teller, og på store brøyteoppdrag er det denne kraftkaren 
du vil ha med på laget. Stor arbeidsbredde og enorm kapasitet toppes med suveren kastelengde. Rydding av 
snørike områder og plasser blir en lek!

Denne freseren kommer virkelig til sin rett under de aller røffeste forholdene, der ulende vind gjør at snøen tet-
ter veier og bygger steinharde skavler. Disse må angripes med freseren først! På 2014 fjerner du sideveggene 
raskt og enkelt med et fåtall skruer, og med ett er den anvendelige, slepende freseren blitt storfjellets konge. 
Uten sidevegger har du full styring over freser og traktor ved rygging og frontmontering! Balansert valse med 
to innganger gir jevn gange på freseren, og den taggete valsen tygger seg gjennom hardpakket is og snø. Under 
vanskelige forhold er driftssikkerhet viktig, ikke bare fordi det siste du ønsker er å forlate den varme traktorhyt-
ten, men med flere ventende kunder har du heller ingen tid å miste.  Med automatkoplinger på innmatervalsene 
slipper du å bruke tid på å skifte bryteskruer. Ta kontrollen med Dalen 2014!

Kontakt ditt nærmeste Eik Senter for mer informasjon (se baksiden) 
eller klikk deg inn på 

dalen.no/2014

2014: KRAFTKAREN!
2014

” Ja, jeg er meget fornøyd med 2014, den har enorm kapasitet!” 
Fra debattinnlegg på gardsdrift.no
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For video, bilder og info:

FRONTMONTERING

dalen.no/2014
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Automatkopling
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På bildet er Dalen 2013 utstyrt med alternativ tut (Dalen 1900)
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2013: FOR ALT OG ALLE - OG LITT TIL!

2014

20142013

Type    Totrinnsfreser

Arbeidsbredde, cm   2552

Arbeidsbredde med to sideplater, cm 272

Arbeidsbredde med høyre kantskjær, cm 285

Arbeidsbredde med to kantskjær, cm 297

Arbeidsbredde med hydr. kantskjær, cm 323 (291-339)3

Arb.bredde m/v.kantskjær og hydr kantskjær 336 (304-352)3

Anbefalt motoreffekt (HK/kW)  130-280 / 95-205

Diameter utkastervifte, cm  83

Diameter innmaterskrue, cm  91

Vekt, ca fra kg.   1450

Sleping / Rygging / Frontmontering S/R/(F¹)4

Girkasse sleping, o/min  540/1000

Utskiftbare slitestål (Hardox 500) Ja⁵

Perforert slitestål   ¹

Hydraulisk sving av tut  Ja

Slepesko / hjul   Ja/¹

PTO-tapp    1 ¾”

PTO-aksel inkludert   Nei⁶

Tilkopling:     Trepunkt/BM

Automatkopling   Ja

Mulighet for teleskop lastetut  Ja

¹  Tilgjengelig som tilleggsutstyr
2 Trannsportbredde = arbeidsbredde + ca 20 cm
3 Arbeidsbredde med hydr kantskjær henholdsvis: i anbefalt arbeidsposisjon, lagt 
bakover inntil freseren, og 90 grader ut til siden.
4 Rask omstilling mellom sleping, rygging og frontmontering
⁵ Vendbart slitestål i spesialkvalitet som standard
⁶ Freser med 1000 o/min krever ulike PTO-akslinger for sleping og rygging

Se side 34 for oversikt over modeller og tilleggsutstyr 
Se side 39 for sammenligning av Dalen-freserene 

For video, bilder og info:

RY
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” Har du brøyting som levebrød, unn deg en Dalen!” 
Debattinnlegg gardsdrift.no
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Snøfreser 2013 / Denne freseren passer for alle typer brøyteoppdrag, men er i tillegg dimensjonert for belast-
ningene stor traktor og vanskelige snøforhold byr på. Stor arbeidsbredde og strålende kastelengde gjør den ideell 
for de røffeste forholdene, og med muligheten for å styre strålen tilbake i freserhuset er du også klar for brøyting 
i tettbygde strøk. Med teleskopisk tut er den ideell til å frese snøen direkte i lastebil for bortkjøring.

Her får du som har brøyting som levebrød, en kraftig freser med de samme universelle egenskaper som lillebror 
2011. 2013 er konstruert for deg som har større traktor og enda større krav til kapasitet og kastelengde. 

2013 takler varierende snøforhold godt, og med denne storfreseren på laget holder du mulighetene åpne. Freseren 
endrer seg like fort som brøyteoppdragene dine, enten det er åpning av fjellveier eller snørydding i borettslag som 
står på arbeidsplanen. Den integrerte trepunktsrammen flyttes raskt og enkelt fra sleping til rygging eller front-
montering (tilleggsutstyr). Til rygging og frontmontering får du 2013 med åpne sider, og ved sleping monterer du 
sideplatene med få skruer! Arbeidsbredden tilpasses med kantskjær, med hydraulisk kantskjær kan du justere den 
underveis og hindre skader på freseren om skjæret huker noe. 2013 er klar for det du har påtatt deg – og litt til! 

Kontakt ditt nærmeste Eik Senter for mer informasjon (se baksiden) 
eller klikk deg inn på 

dalen.no/2013

SL
EP

IN
G

dalen.no/2013

På bildet er Dalen 2013 utstyrt med alternativ tut (Dalen 1900)

9Begeistring i kvar detalj! 

Automatkopling
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Snøfreser 2011 / For denne universalfreseren er intet oppdrag for stort eller for lite. 2011 presterer uansett 
forhold, enten det er større eller mindre snømengder, våt eller tørr snø, store eller mindre traktorer, trange gater 
eller åpne plasser. Kort sagt; en pålitelig arbeidspartner – uansett brøyteoppdrag.

Som entreprenør er det ofte store variasjoner i oppdragene du påtar deg. Enkelte kunder skal ha kontinuerlig oppføl-
ging fra første snøfall, mens senvinteren fører med seg åpning av gjensnødde veier og plasser. Varierende oppdrag 
betyr iblant brøyteruter med mange hundre meter høydeforskjell, med sørpe i lavlandet og kulde i høyden, en 
svært uheldig kombinasjon for mange fresere. For 2011 er dette en selvfølge, det er dette den er bygget for. 

Ikke bare takler 2011 varierende snøforhold godt, den endrer seg like fort som brøyteoppdragene dine, enten 
det er åpning av fjellveier eller snørydding i borettslag som står på arbeidsplanen. Den integrerte koplingsrammen 
flyttes raskt og enkelt fra sleping til rygging eller frontmontering (tilleggsutstyr). Til rygging og frontmontering får 
du 2011 med åpne sider, og ved sleping monterer du sideplatene med få skruer! Med hydraulisk kantskjær jus-
terer du bredden underveis, og reduserer faren for skader på freseren. God kastelengde og mulighet for å styre 

strålen tilbake i freserhuset, gjør deg klar for brøyting både på høyfjellet og i tettbygde strøk. 2011 takler 
oppdragene du påtar deg!

Kontakt ditt nærmeste Eik Senter for mer informasjon (se baksiden) 
eller klikk deg inn på 

dalen.no/2011

2011: UNIVERSALFRESEREN!
2011

”Et suverent system!” 
Ragnar Brunes fra Hallingdal om automatkoplingene på Dalen 2011 

Type    Totrinnsfreser

Arbeidsbredde, cm   2302

Arbeidsbredde med to sideplater, cm 252

Arbeidsbredde med høyre kantskjær, cm 265

Arbeidsbredde med to kantskjær, cm 277

Arbeidsbredde med hydr. kantskjær, cm 300 (268-316)3

Arb.bredde m/v.kantskjær og hydr kantskjær 313 (281-329)3

Anbefalt motoreffekt (HK/kW)  100-250 / 75-185

Diameter utkastervifte, cm  75

Diameter innmaterskrue, cm  83

Vekt, ca fra kg.   1340

Sleping / Rygging / Frontmontering S/R/(F¹)4

Girkasse sleping, o/min  540

Utskiftbare slitestål (Hardox 500) Ja5

Perforert slitestål   ¹

Hydraulisk sving av tut  Ja

Slepesko / hjul   Ja/¹

PTO-tapp    1 ¾”

PTO-aksel inkludert   Ja

Tilkopling: TP=Trepunkt, TR=Triangel, HM= HMV TP/TR/HM 

Automatkopling   Ja

Mulighet for teleskop lastetut  Ja

¹  Tilgjengelig som tilleggsutstyr
2 Transportbredde = arbeidsbredde + ca 20 cm
3 Arbeidsbredde med hydr kantskjær henholdsvis: i anbefalt arbeidsposisjon, lagt 
bakover inntil freseren, og 90 grader ut til siden.
4 Rask omstilling mellom sleping, rygging og frontmontering
5 Trinnvis justerbart slitestål
 

Se side 35 for oversikt over modeller og tilleggsutstyr 
Se side 39 for sammenligning av Dalen-freserene 

For video, bilder og info:

SL
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G

Automatkopling
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FRONTMONTERING

dalen.no/2011
11Begeistring i kvar detalj! 
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2110: LETT OG BRED TOTRINNS

Snøfreser 2110 / Ønsker du en bred totrinnssnøfreser uten vekten til en virkelig stor freser? Kjører du med 
frontplog og vil ha med deg en freser for å kaste lengre når du har behov for det? Med Dalen 2110 får du en allsidig 
slepefreser, med velprøvde løsninger og moderne Dalen design. En ren 2110 veier 950 kg, har et kraftbehov fra bare 
80 hestekrefter og arbeidsbredde fra 248 cm. Fullt utbygd med venstre kantskjær og hydraulisk kantskjær kan 2110 
få en arbeidsbredde på opptil ca 290 cm. Med andre ord en svært fleksibel freser for mange forskjellige behov!

Denne lettdrevne modellen har mye av storebrødrene i seg, som Dalens store og åpne 
innmaterskrue, utkastervifte og kraftige støttehjul. Drivlinje og design består av velprøvde 
driftssikre løsninger. Her får du altså totrinnsfreserens overlegne egenskaper på alle 

typer snø og evne til å skrape helt ned til veibanen – med traktoren du har i dag! 

Dette er en freser som passer mellomstore og store traktorer, for dem som ikke har 
behov for å kunne rygge eller frontmontere freseren, eller ikke ønsker mer vekt enn 

nødvendig. Du kan tilpasse arbeidsbredden med enkle kantskjær, eller hydraulisk kantskjær 
der du kan variere bredden mens du kjører. Hydraulisk kantskjær vil vike hvis det møter for 
stor motstand, så ikke freseren tar skade.

Kontakt ditt nærmeste Eik Senter for mer 
informasjon (se baksiden) 

eller klikk deg inn på 
dalen.no/2110

dalen.no/2110

2110

Type    Totrinnsfreser

Arbeidsbredde, cm   248

Arbeidsbredde med høyre kantskjær, cm 260

Arbeidsbredde med to kantskjær, cm 273

Arbeidsbredde med hydr kantskjær, cm 267 (251-280)2

Arb.bredde m/v.kantskjær og hydr kantskjær 280 (264-293)2

Anbefalt motoreffekt (HK/kW)  80-200 / 60-150

Diameter utkastervifte, cm  80

Diameter innmaterskrue, cm  60

Vekt, ca fra kg.   950

Sleping / Rygging / Frontmontering S

Utskiftbare slitestål (Hardox 500) Ja3

Perforert slitestål   ¹

Hydraulisk sving av tut  Ja

Slepesko / hjul   Ja/¹

PTO-tapp    1 ¾”

PTO-aksel inkludert   Ja

Tilkopling: TP=Trepunkt, TR=Triangel, HM= HMV TP/4

Automatkopling   Nei

¹  Tilgjengelig som tilleggsutstyr 
2 Arbeidsbredde med hydr kantskjær henholdsvis: i anbefalt arbeidsposisjon, 
lagt bakover inntil freseren, og 90 grader ut til siden.
3 Vendbart slitestål i spesialkvalitet som tilleggsutstyr
4 Overgangskopling med flytestilling for Triangel eller HMV som tillegg

Se side 35 for oversikt over modeller og tilleggsutstyr 
Se side 39 for sammenligning av Dalen-freserene 

SL
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G

For video, bilder og info:
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2109: KOMPAKT TOTRINNS FOR ALLE!

Snøfreser 2109 / Det er ingen grunn til å bytte ut gårdstraktoren selv om en totrinnsfreser står på ønskelisten, de 
er slett ikke forbeholdt stor-entreprenører med ”monstertraktorer”. 2109 har et kraftbehov fra bare 60 hestekrefter 
og arbeidsbredden på 218 cm gjør at du kommer fram! Samtidig kan 2109 få en arbeidsbredde på hele 263 cm med 
venstre kantskjær og hydraulisk kantskjær. Med andre ord en svært fleksibel freser for mange ulike behov!

Denne lettdrevne modellen har mye av storebror 2110 i seg, som Dalens store og åpne innmaterskrue, utkaster-
vifte og kraftige støttehjul. Freseren er ideell for snøforhold der freseren slepes. Her får du altså totrinnsfreserens 

overlegne egenskaper på alle typer snø og evne til å skrape helt ned til veibanen – med 
traktoren du har i dag! 

Freserens arbeidsbredde er tilpasset gårdstraktoren og sikrer fremkommelighet 
ved smalere passasjer som broer, porter og sykkelstier. Du kan tilpasse 
arbeidsbredden med enkle kantskjær, eller hydraulisk kantskjær der du kan 
variere bredden mens du kjører. Hydraulisk kantskjær vil vike om det møter 
for stor motstand, så ikke freseren tar skade.

Grip muligheten, totrinns er ikke forbeholdt stor-entreprenørene!

Kontakt ditt nærmeste Eik Senter for mer informasjon (se baksiden) 
eller klikk deg inn på 

dalen.no/2109

2109

Type    Totrinnsfreser

Arbeidsbredde, cm   218

Arbeidsbredde med høyre kantskjær, cm 231

Arbeidsbredde med to kantskjær, cm 243

Arbeidsbredde med hydr kantskjær, cm 237 (221-250)2

Arb.bredde m/v.kantskjær og hydr kantskjær 250 (234-263)2

Anbefalt motoreffekt (HK/kW)  60-150 / 45-110

Diameter utkastervifte, cm  70

Diameter innmaterskrue, cm  60

Vekt, ca fra kg.   825

Sleping / Rygging / Frontmontering S

Utskiftbare slitestål (Hardox 500) Ja3

Perforert slitestål   ¹

Hydraulisk sving av tut  Ja

Slepesko / hjul   Ja/¹

PTO-tapp    1 ¾”

PTO-aksel inkludert   Ja

Tilkopling: TP=Trepunkt, TR=Triangel, HM= HMV TP/4

Automatkopling   Nei

¹  Tilgjengelig som tilleggsutstyr
2 Arbeidsbredde med hydr kantskjær henholdsvis: i anbefalt arbeidsposisjon, 
lagt bakover inntil freseren, og 90 grader ut til siden.
3 Vendbart slitestål i spesialkvalitet som tilleggsutstyr
4 Overgangskopling med flytestilling for Triangel eller HMV som tillegg

Se side 35 for oversikt over modeller og tilleggsutstyr 
Se side 39 for sammenligning av Dalen-freserene 

For video, bilder og info:

SL
EP

IN
G

dalen.no/2109
15Begeistring i kvar detalj! 



16

2007

16



2007:  STOR TRAKTOR OG LITEN TID?

Snøfreser 2007 / Dette er freseren for deg med stor traktor og liten tid. Her får du tradisjonelle og godt utprøvde 
Dalen-løsninger, tilpasset dagens store traktorer.  Alle traktorens hestekrefter brukes til v-freserens styrke; rask og 
effektiv snørydding av mindre snømengder.

Lange brøyteruter og begrenset tid er et velkjent problem for de fleste snøryddere. Møt løsningen på problemet; 
Dalen 2007. Denne kraftfulle freseren gir deg stor kapasitet, suveren kastelengde og god utnyttelse av den store 
traktoren din. På lange brøyteruter er det mye å spare på økt arbeidshastighet. Brøyteruter som skal holdes farbare 
hele tiden, brøytes kort tid etter snøfall, og her er v-freseren i sitt ess! Freseren er utrustet med samme tut og utkaster-
vifte som toppmodellen 2014. Dette gir den gode kastelengden man ofte savner ved rydding av plasser og spesielle 
geografiske forhold der snøen må kastes langt. Dalen 2007 gir deg tid til overs!

Kontakt ditt nærmeste Eik Senter for mer informasjon (se baksiden) 
eller klikk deg inn på 

dalen.no/2007

Type    V-freser 

Arbeidsbredde, cm   260

Arbeidsbredde med høyre kantskjær, cm 275

Arbeidsbredde med to kantskjær, cm 285

Anbefalt motoreffekt (HK/kW) 100-200 / 45-150

Diameter utkastervifte, cm  90

Vekt, ca fra kg.   800

Sleping / Rygging / Frontmontering S

Utskiftbare slitestål (Hardox 500) Ja

Fortannet slitestål   ¹

Hydraulisk sving av tut  Ja

Slepesko / hjul   Ja/¹

PTO-tapp    1 ¾”

PTO-aksel inkludert   Nei

Tilkopling: TP=Trepunkt, TR=Triangel, HM= HMV TP/2

¹  Tilgjengelig som tilleggsutstyr
2 Overgangskopling med flytestilling for Triangel eller HMV som tillegg

Se side 36 for oversikt over modeller og tilleggsutstyr 
Se side 39 for sammenligning av Dalen-freserene 

2007

Asymmetrisk prinsipp / Det asymmetriske prinsipp ble 
introdusert av Dalen på 80-tallet og gjør at snøen ikke stanger 
mot freserveggen, men blir ført direkte inn til viften! I dag får du 
den asymmetriske formen på alle v-freserene fra Dalen.

For video, bilder og info:

SL
EP

IN
G

dalen.no/2007
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2106: EFFEKTIV OG SOLID!

Snøfreser 2106 / Denne freseren tok over stafettpinnen etter den populære Dalen 2006.  Arbeidsbredden er iden-
tisk på 250 cm. Det samme er kraftbehovet, som er fra kun 60 HK. Dalen 2106 har også egenskaper fra "storebror" 
Dalen 2007. Det forsterkede skroget og mulighet for flere festeposisjoner for toppstaget gjør freseren egnet for 
større traktorer enn forgjengeren. I tillegg er bakre støttehjul og hydraulisk kantskjær tilgjengelig, i likhet med Dalen 
2007.

Utkasterviften er hentet fra proffreseren 2013 og gir deg stor kapasitet med optimal kastelengde i forhold til effekt-
behovet. 2106 – en effektiv og driftsikker v-freser! 

Kontakt ditt nærmeste Eik Senter for mer informasjon (se baksiden) 
eller klikk deg inn på 

dalen.no/2106

Type    V-freser

Arbeidsbredde, cm   250

Arbeidsbredde med høyre kantskjær, cm 265

Arbeidsbredde med to kantskjær, cm 275

Anbefalt motoreffekt   45-110 kW

Diameter utkastervifte, cm  80

Vekt, ca fra kg.   740

Sleping / Rygging / Frontmontering S

Utskiftbare slitestål (Hardox 500) Ja

Fortannet slitestål   ¹

Hydraulisk sving av tut  Ja

Slepesko / hjul   Ja/¹

PTO-tapp    1 ¾”

PTO-aksel inkludert   Ja

Tilkopling: TP=Trepunkt, TR=Triangel, HM= HMV TP/2

¹  Tilgjengelig som tilleggsutstyr
2 Overgangskopling med flytestilling for Triangel eller HMV som tillegg
 
Se side 36 for oversikt over modeller og tilleggsutstyr 
Se side 39 for sammenligning av Dalen-freserene 

2106

For video, bilder og info:

SL
EP

IN
G

Asymmetrisk prinsipp / Det asymmetriske prinsipp ble 
introdusert av Dalen på 80-tallet og gjør at snøen ikke stanger 
mot freserveggen, men blir ført direkte inn til viften! I dag får du 
den asymmetriske formen på alle v-freserene våre.

dalen.no/2106

SL
EP

IN
G
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”En snøfreser som går suverent bra i alle typer snø!”                    2006-kunde Torgrim Bleiktvedt fra Gol

2006-S: FULL AV GODT ARVEMATERIALE!

Snøfreser 2006-S / Denne trofaste sliteren har 230 cm arbeidsbedde og er proppet med godt arvemateriale. 

Gjennom flere tiår var Dalen 0978 en bestselger blant proffe v-freserbrukere. 2006-S er en verdig arvtaker i denne 
klassen. Den populære asymmetriske formen og de hengslede innmaterskovlene er pakket inn i ny design og tilpasset 
dagens traktorer. Utkasterviften er hentet fra proffreseren 2013 og gir deg stor kapasitet med optimal kastelengde i 
forhold til effektbehovet. 2006-S – et sikkert valg! 

Kontakt ditt nærmeste Eik Senter for mer informasjon (se baksiden) 
eller klikk deg inn på 

dalen.no/2006-s

Type    V-freser

Arbeidsbredde, cm   230

Arbeidsbredde med høyre kantskjær, cm 245

Arbeidsbredde med to kantskjær, cm 255

Anbefalt motoreffekt   60-150 HK

Diameter utkastervifte, cm  80

Vekt, ca fra kg.   650

Sleping / Rygging / Frontmontering S

Utskiftbare slitestål (Hardox 500) Ja

Fortannet slitestål   ¹

Hydraulisk sving av tut  Ja

Slepesko / hjul   Ja/¹

PTO-tapp    1 ¾”

PTO-aksel inkludert   Ja

Tilkopling: TP=Trepunkt, TR=Triangel, HM= HMV TP/2

¹  Tilgjengelig som tilleggsutstyr
2 Overgangskopling med flytestilling for Triangel eller HMV som tillegg
 
Se side 36 for oversikt over modeller og tilleggsutstyr 
Se side 39 for sammenligning av Dalen-freserene 

2006-S

For video, bilder og info:

dalen.no/2006-S

SL
EP

IN
G
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HYDRAULISK FRESER!

DALEN 2116 er en hydraulisk totrinnsfreser for brukere med høye krav til kapasitet og kvalitet. 
Snøfreseren er en nyutviklet freser for frontmontering, der de karakteristiske ”DALEN - 
egenskapene” er beholdt; en driftssikker snøfreser for alle typer snøforhold. Freseren kommer 
med en rekke smarte løsninger, og noen av de er Dalen 2116 alene om på markedet. Se alt 
standardutstyr på figur!

En kjent utfordring er slitasje ved fresing av snø som inneholder sand og grus. Våre fresere har 
som kjent Hardox i viftehusene som sørger for mye lengre levetid. Dalen 2116 har i tillegg 
vifteblad i Hardox. På toppen av dette kommer freseren med utskiftbar sliteplate av Hardox i 
tutens bakvegg. Dersom det etter lang tids bruk skulle være nødvendig, kan man ved å løsne noen 
få skruer sette inn en ny sliteplate, og tuten er god som ny. 

For å sikre at freseren følger veibanen er det integrert sideveis flyt 
mellom ramme og freser. Integrert er også svingstopper for tut - da 
unngår man at snøstrålen utilsiktet treffer traktor/bæremaskin. 
 

Dalen 2116 har i likhet med vårt flaggskip,  
Dalen 2118,  oljefylt automatkobling 
mellom vifte og girkasse. Begge 
innmaterene vil dermed stanse om man 
er så uheldig og treffer en hindring i 
veibanen. Og så slipper man i tillegg ut i 

kulden for å bytte bryteskruer!

dalen.no/2116

2116

Type    Totrinnsfres

Arbeidsbredde, cm   220

Arbeidsbredde med to kantskjær, cm 230

Anbefalt minimum oljebehov  150 l/min

Diameter utkastervifte, cm  60

Diameter innmaterskrue, cm  60

Vekt, ca fra kg.   950

Sleping / Rygging / Frontmontering F

Utskiftbare slitestål (Hardox 500) Ja

Perforert slitestål   ---

Hydraulisk sving av tut  Ja

Slepesko / hjul   Ja/---

Tilkopling:     SMS/BM

Automatkopling   Ja

Se side 36 for oversikt over modeller og tilleggsutstyr 
Se side 39 for sammenligning av Dalen-freserene 

For video, bilder og info:

Øvre kantskjær*

Utskiftbar sliteplate  
Hardox*

Nedfellbar tut*
(uten bruk av verktøy)

Sidesko m/Hardox*Flytfunksjon i 
ramme/oppheng*

Hardox slitekant*

* = Standardutstyr

Integrert svingstopper*

Kontakt ditt nærmeste Eik Senter for mer informasjon (se baksiden) 
eller klikk deg inn på 

dalen.no/2116
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Se side 36 for oversikt over modeller og tilleggsutstyr

VIKEPLOG FRA DALEN!

        

TEKNISK INFO 3025

Maks arbeidsbredde, mm 3200

Min. bredde i spissform, mm 2640

Min. bredde i diagonalstilling, mm 2590

Min. bredde i V-form, mm 2540

Høyde, mm 1120

Vekt fra, kg 1250

Plogvinkel 76°

Tilt ±10°

Flythøyde 160 mm

Vinkel på slitestål 90°

3025

dalen.no/3025

Mulighet for hydraulisk tilt!

Lett tilgjengelige smørenipler

Kraftig opplagring med smøring

Vikeplog 3025 er en meget solid og driftssikker vikeplog 
for brøyting på vei, fortau og åpne plasser. Arbeidsbredden er 
trinnløs regulerbar (se mål under teknisk info).  Via hydraulisk 
betjening kan man svinge høyre og venstre skjærblad 
individuelt. Plogen har også diagonalsving.

Dalen 3025 koples til bæremaskin med tilpasset plogfeste.  
Den integrerte pendel- og flytfunksjon gjør at plogen følger 
veibanen og opprettholder skrapeeffekten ved ujevnheter.

Plogen kan også utstyres med hydraulisk tiltfunksjon! 
Dette er spesielt nyttig når man kjører med det ene 
hjulsettet på fortauet. Tiltfunksjonen sørger for at man kan 
avvatre plogen hydraulisk, for å sikre god skrapeeffekt i 
hele fortauets bredde.

For video, bilder og info:

25Begeistring i kvar detalj! 
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Sandstrøer 2034 er et driftssikkert redskap for strøing av grus, sand, salt etc. Riktig vinkling på bunnplata gjør at strøeren kan fylles helt full!

2034
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Sandstrøer 2034 er et driftssikkert redskap for strøing av grus, sand, salt etc. Riktig vinkling på bunnplata gjør at strøeren kan fylles helt full!

Selvlastende!

Strø delt bredde eller bare i 
hjulsporene ved å legge dekk-

plate i bunnen av strøeren

Optimal, jevn strøing med 
Dalens velprøvde omrører og 

utmatingssystem

Presenning  
med kraftig stativ under

2034-WU / SANDSTRØER u/ reguleringsventil / 515 kg 
Hydraulisk / 2.25 m strøbredde* / 1500 liter / uten standard koplings-
ramme og teleskoptoppstag

 
2034-U / SANDSTRØER / u/ reguleringsventil / 445 kg
Hydraulisk / 2.0 m strøbredde* / 1300 liter / uten standard koplings-
ramme og teleskoptoppstag

 
2034-LU / SANDSTRØER / u/ reguleringsventil / 390 kg
Hydraulisk / 2.0 m strøbredde* / 800 liter / uten 
standard koplings ramme og teleskoptoppstag

 
2034-SU / SANDSTRØER / u/ reguleringsventil / 370 kg
Hydraulisk / 1.5 m strøbredde* / 750 liter / uten 
standard koplings ramme og teleskoptoppstag

*) Strøbredden avhenger av hastigheten på traktor, hastighet på 
utmatervalse, høyde fra underlag, åpning på gummiklaff, etc. Toppstag 
er ikke inkludert.

Se side 37 for oversikt over modeller og tilleggsutstyr

FOR DE KRESNE!

Sandstrøer 2034 er hydraulisk drevet og leveres i fire modeller med ulik arbeidsbredde og 
volum; 2034-WU på 2,25 meter* og 1500 liter, 2034-U på 2.0 meter* og 1300 liter, 2034-LU på 
2.0 meter* og 800 liter, og 2034-SU på 1.5 meter* og 750 liter.  Som standard leveres alle de fire 
modellene uten reguleringsventil, for regulering inne fra traktorhytta. Hydraulisk reguleringsventil 
er tilgjengelig som tilleggsutstyr.

Strøkassens utforming gjør den enkel både å fylle og å heve igjen. Våre kunder er spesielt 
fornøyd med at den lar seg fylle helt opp – også når man henter sanden fra lagringsplass. Det 
er viktig at strøeren strør jevnt for å oppnå et godt resultat. Den roterende innmateren lager 
bevegelse i massen og sørger for at utmatervalsen alltid får tilført ny masse. Utmatervalsen 
kan reguleres fra 0-150 omdr./min, og bestemmer hvor mye sand som legges ut. Strømengden 

reguleres også med en gummiklaff som presser mot utmatervalsen, og traktorens 
hastighet. Strøerens lagre er plassert på utsiden av strøkassen og har tetning 
mellom kasse og aksel. Gummiklaffen sørger for jevn strøing over lang tid.
 

DALEN 2034 koples til traktoren med Dalen Koplingsramme og kan dermed 
benyttes både framme og bak. Dette kan du gjøre selv om traktoren din 

har ulike traktorkoplinger – alt du trenger er en ekstra ramme. 
Frontmontering gir god fremkommelighet da du hele tiden kjører 

på nystrødd vei, og har du stor nok traktor, gir strøer både 
framme og bak økt strølengde og kapasitet.

        

TEKNISK INFO 2034-WU 2034-U 2034-LU 2034-SU

Volum 1500 1300 800 750

Transp. bredde, cm 250 225 225 170

Strøbredde, cm* 225 200 200 150

Vekt fra, kg 515 445 390 370

Bredde, cm 250 225 225 170

Høyde, cm 120 115 95 100

Lengde, cm 120 120 120 105

”Evighetsmaskiner.”
Debattinnlegg gardsdrift.no

2034

dalen.no/2034

For video, bilder og info:

27Begeistring i kvar detalj! 



Doble sjokkbelastningsventiler 
med akkumulator både på 

skjær og bom. 

Ekstra kraftig innfesting og 
opplagring av sylinder og bom

Opplagring av bom helt nede langs 
veibanen gir bedre overføring 
av kreftene og eliminerer slark. 

Kraftig støtte for slitestålet

Mulighet for hydraulisk styring 
av hjul - full kontroll over 

hellingen

Mulighet for vektøkning ved å  
fylle skjærets hulprofil.

2022

28



2022

Traktorskjær 2022 er et ekstra kraftig proffskjær, ideelt for store og kraftige traktorer. Skjærets design gir stor kapasitet og høyere 
snøutkast. og den store traktoren din vil ta seg godt ut med dette robuste proffskjæret! 

Skjæret har et flott design i tillegg til den funksjonaliteten og driftssikkerheten du krever. Når kundene dine venter på deg, må 
utstyret fungere! Dalen 2022 er asymmetrisk opplagret slik at høyre side er lengre enn den venstre. Dermed når du lengre ut 
på høyre side av traktoren, og slipper å kjøre helt ut i brøytekanten ved snørydding. Det er i tillegg alltid den korte, venstre si-
den av skjærbladet som går under bommen ved vending av skjæret. Med kort bom plasseres tyngdepunktet nærmere traktoren, 
og ved brøyting av mye og tung snø har du større kontroll over både traktor og skjær. Dette vil du spesielt merke i motbakker. 

Høyre side av skjærbladet har en integrert utkastervinge som er hele 99 cm høy. Vingen gjør det mulig å dra med seg større 
mengder snø og ved «vedlikeholdsbrøyting», der du brøyter mindre snø ved høy fart, vil den kaste snøen over brøyte-
kanter og lignende. Skjærbladet er opplagret med glidelager i øvre og nedre innfesting. Dette gir mindre slitasje og len-
gre levetid.  Traktorskjæret kan vendes hydraulisk fra førersetet og dermed lett omstilles fra sleping til rygging. Det hy-
drauliske systemet er sikret med sjokkventiler som reduserer faren for skader på utstyret ved kraftige sammenstøt.  

Alle traktorskjærene fra Dalen er forsterket med en kraftig hulprofil. På 2022 kan denne profilen fylles med flattstål eller evt betong 
for økning av skjærets vekt. Økt vekt tynger skjæret mot vegbanen og gir bedre skraping – og mer fornøyde kunder. Mindre snø legges 
igjen og det blir mindre is i veibanen når mildværet setter inn. Maksimal vektøkning ved bruk av stål er ca. 200 kg. 

EKSTRA KRAFTIG PROFFSKJÆR!

   2022

Arbeidsbredde:  300 cm

Arbeidshøyde:  68 cm

Arbeidshøyde, vinge:  99 cm
 
Styring av skjærblad:  hydraulisk
 
Styring av bom:  hydraulisk

Vekt, fra:   705 kg1

2022-TP / TRAKTORSKJÆR / 705 kg1

Integrert 3-punktkopling / 300 cm arbeidsbredde /
hydraulisk styring av bom og skjærblad / uten støttehjul

2022-TR / TRAKTORSKJÆR / 705 kg1

Integrert Triangelkopling / 300 cm arbeidsbredde /
hydraulisk styring av bom og skjærblad / uten støttehjul

2022-HM / TRAKTORSKJÆR / 705 kg1

Integrert HMV-kopling / 300 cm arbeidsbredde /
hydraulisk styring av bom og skjærblad / uten støttehjul

1) Mulighet for å øke vekten med inntil 200 kg ved ilegging av
 flattstål, betong el.l. i skjærets hulprofil. Oppgitt vekt er uten hjul.

Se side 37 for oversikt over modeller og tilleggsutstyr

dalen.no/2022

Traktorskjær 2022 er et robust proffskjær for markedets store traktorer. Skjærets plogformede blad gir høyt snøutkast.

For video, bilder og info:
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2121 2120

Traktorskjær 2120 er en oppgradert utgave av bestselgeren Dalen 2019, med 2,75m skjærblad med integrert plogvinge og luke for vektøkning. 2121 har 3m skjærblad.

Mulighet for hydraulisk styring 
av hjul - full kontroll over 

hellingen

Integrerte koplinger: Triangel, 
HMV eller trepunkt

Mulighet for vektøkning ved å  
fylle skjærets hulprofil.

Kraftig innfesting av skjær og 
sylinder. Bolt med smørenippel 
og verktøy for etterstramming

Kan fås med sjokkbelastnings-
ventil med akkumulator

30 Begeistring i kvar detalj! 



2121 2120

Traktorskjær 2120 (275 cm) og 2121 (300 cm) er skjær for alle forhold, enten du er gårdbruker med mindre bruk, eller travel 
entreprenør med ordrebøkene fulle. Dalens driftssikkerhet er uansett verdsatt. 2120 og 2121 er arvtagerne etter bestselgerne 2019 
og 2021. De har også fått noen egenskaper fra storebror 2022, som integrert kastevinge og hulprofil med mulighet for vektøkning.

Velg mellom full hydraulisk styring eller mekanisk styring av bom, der bommen mekanisk kan justeres i fem ulike vinkler. 
Skjæret kan vendes hydraulisk fra førersetet. Hydraulisk styring av bom kan også ettermonteres dersom dine behov endrer seg. 

Du reduserer faren for skade på utstyret om du velger sjokkbelastningsventil. Ved eventuelle sammenstøt presses oljen via 
sjokkbelastningsventilen til den andre siden av stempelet og skjærbladet gir etter. Ved trykk inn på stempelstang presses 
overskytende olje inn i akkumulatoren som dermed demper slaget. Opplagringen av skjærbladet kan etterstrammes og 
på denne måten hindrer du slark. Glideflaten er dessuten utstyrt med smørenipler for mindre slitasje og enklere vending. 

Modell 2120 og 2121 er asymmetrisk opplagret. Dette betyr at skjærbladets  høyre  side stikker  lenger ut enn venstre, og du slipper 
å kjøre helt ut i brøytekanten ved snørydding. Det er i tillegg alltid den korte, venstre siden av skjærbladet som går under bommen 
ved vending av skjæret. Med kort bom plasseres tyngdepunktet nærmere traktoren og ved brøyting av mye og tung snø har du større 
kontroll over både traktor og skjær. Dette vil du spesielt merke i motbakker.

BESTSELGERNE

2121-TPS/-TRS/-HMS / TRAKTORSKJÆR / 300 cm
Hydraulisk styring av skjærblad, mekanisk styring av bom
2121-TPH/-TRH/-HMH / TRAKTORSKJÆR / 300 cm
Hydraulisk styring av skjærblad og bom

2120-TPS/-TRS/-HMS / TRAKTORSKJÆR / 275 cm
Hydraulisk styring av skjærblad, mekanisk styring av bom
2120-TPH/-TRH/-HMH / TRAKTORSKJÆR / 275 cm
Hydraulisk styring av skjærblad og bom

Se side 37 for oversikt over modeller og tilleggsutstyr

2121 2120

Arbeidsbredde, cm: 300 275

Arbeidshøyde, cm: 65 65

Arbeidshøyde, vinge, cm: 98 85

Styring av skjærblad: hydr. hydr.

Styring av bom: mek./hydr. mek./hydr.

Vekt, fra kg: 570 1 545 1

1) Mulighet for å øke vekten med inntil 200 kg ved ilegging av
feks flattstål eller betong i skjærets hulprofil. Maks mulig vektøkning 
avhenger av skjærmodell og fyllmateriale.

dalen.no/2121dalen.no/2120

For video, bilder og info:
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Integrerte koplinger: triangel, 
HMV eller trepunkt Kan fås med sjokkbelastnings-

ventil med akkumulator

Traktorskjær 1720 er tilpasset mindre traktorer og lettere bruk, men med mulighet for full hydraulisk utrustning, produsert 
med nyeste produksjonsmetoder, teknologi og design. Skjæret er 2,44 m, og veier ca 300 kg. Velg mellom mekaniske stag 
på bom og skjær, hydraulisk sylinder på skjær eller full hydraulisk styring. Skjæret kan også utrustes med regulerbare støttehjul.

Du reduserer faren for skade på utstyret om du velger sjokkbelastningsventil. Ved eventuelle sammenstøt presses oljen via 
sjokkbelastningsventilen til den andre siden av stempelet og skjærbladet gir etter.  Ved trykk inn på stempelstang presses overskytende 
olje inn i akkumulatoren som dermed demper slaget. 

DALENSKJÆR FOR ALLE

1720-TP/-TR/-HM / TRAKTORSKJÆR / 244 cm
Mekanisk styring av skjærblad og bom.
1720-TPS/-TRS/-HMS / TRAKTORSKJÆR / 244 cm
Hydraulisk styring av skjærblad, mekanisk styring av bom
1720-TPH/-TRH/-HMH / TRAKTORSKJÆR / 244 cm
Hydraulisk styring av skjærblad og bom

Se side 37 for oversikt over modeller og tilleggsutstyr

1720

Arbeidsbredde, cm: 244

Arbeidshøyde, cm: 57

Styring av skjærblad: mek./hydr.

Styring av bom: mek./hydr.

Vekt, fra kg: 300

1720

Mulighet for manuelle støttehjul med enkel regulering

dalen.no/1720

For video, bilder og info:
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TILLEGGSUTSTYR
L01-125 / PTO-aksel (1000 o/min) for 2014-XTP - SLEP
L01-126 / PTO-aksel (540 o/min)
0990-300 / Hydraulisk nedbrekk av tut / 8 kg
2012-590 / Svingstopper for stor tut / 2 kg
0994-2014C / Teleskop lastetut, hydr. / for 2014 / 164 kg
0994-2014UT / Teleskop lastetut i stedet for std tut /  
        for 2014 / 164 kg
1900-2014C / 1900-tut for stor svingrans Ø600
2100-100 / Arbeidslys LED sett for teleskoptut.
2100-300 / Sidemarkeringslys LED komplett sett.
2100-055 / Kabelbeskyttelse, 2 stk / 3 kg
2012-550 / Støttehjulsett, 6.00x9” Truckdekk / 73 kg
2012-600KB / Girkasse for frontm. inkl. PTO-aksel / 87 kg 
2014-620H / Sideplate (til sleping) høyre, 7.5 cm / 64 kg
2014-620V / Sideplate (til sleping) venstre, 7.5 cm / 64 kg
2014-625H / Kantskjær øvre, høyre / 38 kg
2014-625V / Kantskjær øvre, venstre / 38 kg
2014-500PM / Perforert i stedet for standard slitestål

TILLEGGSUTSTYR
0984-550 Svingstopper / 2 kg
1900-150 / Hydraulisk tilt for tut
1900-160 / Velgerventil for hydraulik
2118-850 / Hydraulisk tiltramme / 85 kg
2118-900 / Teleskop lastetut, hydr. / 164 kg
2118-900UT / Telesk. lastetut i stedet for std. tut/ 164 kg
2100-100 / Arbeidslys LED sett for teleskoptut
2100-300 / Sidemarkeringslys LED komplett sett
2118-550H / Kantskjær øvre, høyre / 38 kg
2118-550V / Kantskjær øvre, venstre / 38 kg
2014-500PM / Perforert i stedet for standard slitestål

TILLEGGSUTSTYR
L01-125 / PTO-aksel (1000 o/min),
L01-126 / PTO-aksel (540 o/min)
0990-300 / Hydraulisk nedbrekk av tut / 8 kg
0994-B / Teleskop lastetut, hydr. / 125 kg
0994-UT / Teleskop lastetut i stedet for std tut / 125 kg
1900-010 / Tut med fire nedbrekk
0984-550 / Svingstopper for tut / 2 kg
2100-100 / Arbeidslys LED sett for teleskoptut.
2100-300 / Sidemarkeringslys LED komplett sett.
2012-550 / Støttehjulsett, 6.00x9” Truckdekk / 73 kg
2012-600KB / Girkasse for frontm. inkl. PTO-aksel / 87 kg
2013-250H / Sideplate (til sleping) høyre, 10 cm / 60 kg
2013-250V / Sideplate (til sleping) venstre, 10 cm / 60 kg
2013-530H / Kantskjær høyre, 12.5 cm / 50 kg
2013-530V / Kantskjær venstre, 12.5 cm / 50 kg
2011-560H / Toppskjær, høyre (hvis uten sideplater) / 30 kg
2011-560V / Toppskjær, venstre (hvis uten sideplater) / 30 kg
2013-580H / Toppskjær, H (hvis med sideplater) / 38 kg
2013-580V / Toppskjær, V (hvis med sideplater) / 38 kg
2013-800 / Hydraulisk justerbart kantskjær / 90 kg
2013-500PM / Perforert i stedet for standard slitestål
2100-055 / Kabelbeskyttelse, 2 stk / 3 kg

2013-TPA / SNØFRESER, TOTRINNS / 1450 kg
Arbeidsbredde: 255 cm / uten sideplater / girkasse for sle-
ping 540 o/min / trepunkt / hydraulisk sving / nedbrekks-
sett / slepesko / uten PTO-aksel /
automatkopling på innmatervalser

2013-XTPA / SNØFRESER, TOTRINNS / 1450 kg
Arbeidsbredde: 255 cm / uten sideplater / girkasse 
for sleping 1000 o/min / trepunkt / hydraulisk sving / 
nedbrekkssett / slepesko / uten PTO-aksel. (NB! Rygging 
krever egen PTO-aksel) /
automatkopling på innmatervalser

2014-XTPA / SNØFRESER, TOTRINNS / 1760 kg
Arbeidsbredde: 270 cm / uten sideplater / girkasse for 
sleping 1000 o/min / trepunkt / hydraulisk sving / ned-
brekkssett / slepesko / uten PTO-aksel (NB! Rygging krever 
egen PTO-aksel) / automatkopling på innmatervalser

2118 / SNØFRESER, TOTRINNS / 1865 kg
Arbeidsbredde: 270 cm / girkasse (front / rygging) 1000 
o/min / trepunkt / hydraulisk sving / hydraulisk nedbrekk 
/ støttehjul / PTO-aksel / automatkopling på vifteakslingen

dalen.no/2013dalen.no/2014dalen.no/2118

201320142118

Sideplater
 (sleping)
2013-250 H/V

Kantskjær
2013-530 H/V

Toppskjær
2011-560 H/V

Sideplater (sleping)
2014-620 H/V

Kantskjær, øvre
2014-625 H/V

Tut med 4 nedbrekk
1900-010

(Tilleggsuts. for 2014, 2013 
og 2011)

Kantskjær, øvre
2118-550 H/V

Hydr. 
kantskjær
2013-800

Toppskjær
2013-580 H/V

(for bruk med sideplate) LID JARNINDUSTRI A/S
Erst.av:

Målest.:

Forandring:Dato:

Sider:

Konst.:

Dato:

Matr.:

FK

2013-TPA_Tillegg
N

avn, type, dim
ensjon

2013-TPA_Tillegg

Navn, type, dimensjon

 0,0 kg
Ark 1 : 1
30.04.20211:
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TILLEGGSUTSTYR
0990-300 / Hydraulisk nedbrekk av tut / 8 kg
0994-B / Teleskop lastetut, hydr. / 125 kg
0994-UTR/ Teleskop lastetut i stedet for std tut/ 125 kg
1900-010 / Tut med fire nedbrekk
0984-550 / Svingstopper for tut / 2 kg
2100-100 / Arbeidslys LED sett for teleskoptut.
2100-300 / Sidemarkeringslys LED komplett sett.
2011-250H / Sideplate (til sleping) høyre, 10 cm / 54 kg
2011-250V / Sideplate (til sleping) venstre, 10 cm / 54 kg
2011-530H / Kantskjær høyre, 12.5 cm / 45 kg
2011-530V / Kantskjær venstre, 12.5 cm / 45 kg
2011-560H / Toppskjær, høyre (kun uten sideplater) / 30 kg
2011-560V / Toppskjær, venstre (kun uten sideplater) / 30 kg
2013-800 / Hydraulisk justerbart kantskjær / 90 kg
2012-550 / Støttehjulsett, 6.00x9” Truckdekk / 73 kg
2012-600KB / Girkasse for frontm. inkl. PTO-aksel / 87 kg
2012-500PM / Perforert i stedet for standard slitestål
2100-055 / Kabelbeskyttelse, 2 stk / 3 kg

2011-TPA / TRA / HMA / SNØFRESER, TOTRINNS / 
1340 kg / Arbeidsbredde: 230 cm / uten sideplater / hydr. 
sving / nedbrekkssett / slepesko / PTO-aksel / automatkop-
ling på innmatervalser (kun 2011-TPA/TRA/HMA)

Tilkopling: 
2011-TPA = Trepunkt 
2011-TRA = Triangel 
2011-HMA = HMV 

dalen.no/2011

2011

Sideplater
 (sleping)
2011-250 H/V

Kantskjær
2011-530 H/V

Toppskjær
2011-560 H/V

Hydr. 
kantskjær
2013-800

TILLEGGSUTSTYR
0980-HM / Overgangskopl. med flytestilling, HMV / 37 kg
0980-TR / Overgangskopl. m/flytestilling, Triangel / 44 kg
0990-300 / Hydraulisk nedbrekk av tut / 8 kg
0984-550 / Svingstopper for tut / 2 kg
2109-530H / Kantskjær høyre, 12.5 cm / 44 kg
2109-530V / Kantskjær venstre, 12.5 cm / 44 kg
2110-700 / Hydraulisk kantskjær, høyre, 3-32cm / 71 kg
2110-850 / Ledeplate / 22 kg
2109-550 / Støttehjulsett, 5x8” / 53 kg
2100-300 / Sidemarkeringslys LED komplett sett
2110-500PM / Perforert i stedet for standard slitestål

Kantskjær
2109-530 H/V

Hydr. justerbart 
kantskjær
2110-700

2110 / SNØFRES, TOTRINNS / 950 kg
Arbeidsbredde: 248 cm / trepunktskopling / hydraulisk sving 
/ nedbrekkssett / slepesko / PTO-aksel

dalen.no/2110

2110

TILLEGGSUTSTYR
0980-HM / Overgangskopl. med flytestilling, HMV / 37 kg
0980-TR / Overgangskopl. m/flytestilling, Triangel / 44 kg
0990-300 / Hydraulisk nedbrekk av tut / 8 kg
0984-550 / Svingstopper for tut / 2 kg
2109-530H / Kantskjær høyre, 12.5 cm / 44 kg
2109-530V / Kantskjær venstre, 12.5 cm / 44 kg
2110-700 / Hydraulisk kantskjær, høyre, 3-32cm / 71 kg
2109-550 / Støttehjulsett, 5x8” / 53 kg 
2100-300 / Sidemarkeringslys LED komplett sett
2109-500PM / Perforert i stedet for standard slitestål

2109 / SNØFRES, TOTRINNS / 825 kg
Arbeidsbredde: 218 cm / trepunktskopling / hydraulisk sving 
/ nedbrekkssett / slepesko / PTO-aksel

dalen.no/2109

2109

Kantskjær
2109-530 H/V

Hydr. justerbart 
kantskjær
2110-700

LID JARNINDUSTRI A/S
Erst.av:

Sider:

Konst.:Målest:
ForandringDato

Dato:

Matr.:

Ledeplate

2110-850

JT
23.03.2020

 22,1 kg
Ark 2 : 2

Ledeplate
2110-850
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Hydr. justerbart 
kantskjær

2106-700 / 2007-700

TILLEGGSUTSTYR
3025-165 / Hydraulisk tilt
3025-275H / Slitesko høyre
3025-275V / Slitesko venstre
3025-510 / Kantavviser
3025-540 / Styreski
3025-635 / Elektrisk styreboks (nødvendig dersom 
 traktor ikke har funksjonen integrert)
H02-09302UT / 24V spoler i stedet for 12V
H02-09302 / Spole 24V, 1 stk (2 stk for komplett sett)
H02-095UT / Hydr. ventil u/el.styring i stedet for 
 hydr. ventil m/el.styring

3025-BMTP / VIKEPLOG / 320 cm / 1250 kg
Hydr. styring av skjærblad / Markeringslys / Reflekssett / 
Sjokkventil / Kombi BM/3-pkt koplingsramme

3025-TP / VIKEPLOG / 320 cm / 1250 kg
Hydr. styring av skjærblad / Markeringslys / Reflekssett / 
Sjokkventil / 3-pkt koplingsramme

3025-BP / VIKEPLOG / 320 cm / 1250 kg
Hydr. styring av skjærblad / Markeringslys / Reflekssett / 
Sjokkventil / For brøyteplate

dalen.no/3025

3025

TILLEGGSUTSTYR
0278-130D / Toppstagledd med flytestilling / 4 kg
0980-HM / Overgangskopling med flytestilling, HMV / 37 kg
0980-TR / Overgangskopling med flytestilling, Triangel / 44 kg 
2006-800 / Mellomkopling for v-fres, trepunkt / 41 kg
0990-300 / Hydraulisk nedbrekk av tut / 8 kg
2005-340 / Støttehjul, 5.00x8”, pr. stk/ 21 kg (for 2006-S)
2106-550 / Støttehjul, 5.00x8”, 2 stk / 35 kg (for 2106)
2007-690 / Støttehjul, bak, manuelt (kun 2106) 
2007-690H / Støttehjul, bak, hydraulisk (kun 2106)
0984-550 / Svingstopper for tut / 2 kg
2006-650H / Kantskjær for 2006-S, høyre, 15 cm / 40 kg
2006-650V / Kantskjær for 2006-S, venstre, 10 cm / 32 kg
2106-600H / Kantskjær for 2106, høyre, 15 cm / 42 kg
2106-600V / Kantskjær for 2106, venstre, 10 cm / 34 kg
2106-700 / Hydraulisk kantskjær, høyre, 5-35cm / 95 kg
 (ikke for 2006-S)
2100-300 / Sidemarkeringslys LED, sett (for 2106)

2106 / SNØFRES, V-FRESER / 740 kg
Arbeidsbredde: 250 cm / trepunktskopling / hydraulisk sving / 
med nedbrekkssett / slepesko / PTO-aksel

2006-SN / SNØFRES, V-FRESER / 650 kg
Arbeidsbredde: 230 cm / trepunktskopling / hydraulisk sving / 
med nedbrekkssett / slepesko / PTO-aksel

dalen.no/2106

Kantskjær for 2106
2106-600 H/V

Kantskjær for 2006-S
2006-650 H/V

2106 2006-S

TILLEGGSUTSTYR
L01-126 / PTO-aksel (540 o/min)
0990-300 / Hydraulisk nedbrekk av tut / 8 kg
2007-600H / Kantskjær høyre, 15 cm / 37 kg
2007-600V / Kantskjær venstre, 10 cm / 31 kg
2106-700 / Hydraulisk kantskjær, høyre, 5-35cm / 95 kg
2012-550 / Støttehjulsett, 6.00x9” Truckdekk / 73 kg
2012-590B / Svingstopper for stor tut / 2 kg
2007-690 / Støttehjul, bak, manuelt 
2007-690H / Støttehjul, bak, hydraulisk
0278-130D / Toppstagledd med flytestilling / 4 kg
0980-HM / Overgangskopling med flytestilling, HMV / 37 kg
0980-TR / Overgangskopling med flytestilling, Triangel / 44 kg
2006-800 / Mellomkopling for v-fres, trepunkt / 41 kg

2007 / SNØFRES, V-FRESER / 875 kg
Arbeidsbredde: 260 cm / trepunktskopling / hydraulisk sving / 
nedbrekkssett / slepesko / uten PTO-aksel

dalen.no/2007

Kantskjær
2007-600 H/V

2007

2116 HYD-BM / Snøfres, 2-trinns, hydraulisk / 950 kg
Arbeidsbredde: 220 cm / BM-kobling / hydraulisk sving / 
med nedbrekkssett / sidesko

2116 HYD-SMS / Snøfres, 2-trinns, hydraulisk / 950 kg
Arbeidsbredde: 220 cm / SMS-kobling / hydraulisk sving / 
med nedbrekkssett / sidesko

dalen.no/2116

2116
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ILLEGGSUTSTYR
0928-508 / Støttehjul, manuell justering med stag,
 5.00x8”, 1 stk / 29 kg
0928-508H / Støttehjul, hydraulisk justering, 5.00x8”, 
 1 stk (se 2022-250) / 33 kg
0928-609 / Støttehjul, manuell justering med stag, 
 6.00x9” truckdekk, 1 stk / 37 kg
0928-609H / Støttehjul, hydr. justering, 6.00x9” 
 truckdekk, 1 stk (se 2022-250) / 41 kg
2022-250 / Festebøyle for slanger og kabler / 1.5 kg
2022-270 / Fjørtrekk for (to) hjul / 1.5 kg
2018-235 / Skjøtesett for slanger ved hydraulisk 
 justering av hjul på venstre side / 0.9 kg
2100-200 / Varsellys komplett sett / 2 stk LED 
 blitslamper, ledninger og fester

TILLEGGSUTSTYR
1720-200 / Støttehjul, manuell justering med bolt, 1 stk. / 
 20 kg
2018-350 / Sjokkventil for traktorskjær (anbefales) / 7 kg

TILLEGGSUTSTYR
2034-411 / Reguleringsventil / 3 kg
1534-170 / Dekkplate for 2034 og 2034-S (810x200 mm), 
 legges i bunn av strøeren / 5 kg
2034-170W / Dekkplate for 2034-W (930X200 mm)/ 6 kg  
1534-900 / Toppstagsforlenger for 3-punkt, 120 mm / 3 kg
1534-905 / Toppstagsforlenger for HMV og Triangel, 
 120 mm / 3 kg
2034-300 / Presenningssett med stativ, for 2034-U / 21 kg
2034-300W / Presenningssett med stativ, for 2034-WU / 
 22 kg

TILLEGGSUTSTYR
0928-508 / Støttehjul, manuell justering med stag,
 5.00x8”, 1 stk / 29 kg
0928-508H / Støttehjul, hydraulisk justering, 5.00x8”, 
 1 stk (se 2022-250) / 33 kg
0928-609 / Støttehjul, manuell justering med stag, 
 6.00x9” truckdekk, 1 stk / 37 kg
0928-609H / Støttehjul, hydr. justering, 6.00x9” 
 truckdekk, 1 stk (se 2022-250) / 41 kg
2120-800 / Støttehjul, roterende/pivothjul, man,just 
 6.00x9” truckdekk, 1 stk
2120-800H / Støttehjul, roterende/pivothjul, hydr,just 
 6.00x9” truckdekk, 1 stk
2022-250 / Festebøyle for slanger og kabler / 1.5 kg
2022-270 / Fjørtrekk for (to) hjul / 1.5 kg

2120-TPS/-TRS/-HMS / Traktorskjær / 275cm
Hydraulisk styring av skjærblad, mekanisk styring av bom 
/ asymmetrisk opplagring / uten støttehjul

2120-TPH/-TRH/-HMH / Traktorskjær / 275cm
Hydraulisk styring av skjærblad og bom / asymmetrisk 
opplagring / uten støttehjul

2121-TPS/-TRS/-HMS / Traktorskjær / 300 cm
Hydraulisk styring av skjærblad, mekanisk styring av bom 
/ asymmetrisk opplagring / uten støttehjul

2121-TPH/-TRH/-HMH / Traktorskjær / 300 cm
Hydraulisk styring av skjærblad og bom / asymmetrisk 
opplagring / uten støttehjul

Tilkopling: 
TP = Trepunkt, TR = Triangel, HM = HMV

2022-TP / TR / HM / Traktorskjær / 300 cm 
Hydr. styring av bom og skjærblad / uten støttehjul

Tilkopling: 
2022-TP = Trepunkt 
2022-TR = Triangel 
2022-HM = HMV 

1720-TP/-TR/-HM / Traktorskjær / 244cm
Mekanisk styring av skjærblad og bom / uten støttehjul

1720-TPS/-TRS/-HMS / Traktorskjær / 244cm
Mekanisk styring av bom, hydraulisk styring av skjærblad 
/ uten støttehjul

1720-TPH/-TRH/-HMH / Traktorskjær / 244cm
Hydraulisk styring av skjærblad og bom / uten støttehjul

2034-WU / Sandstrøer u/ reguleringsventil / 515 kg
Hydraulisk / 2.25 m strøbredde / 1500 liter / uten kop-
lingsramme og teleskoptoppstag

2034-U / Sandstrøer u/ reguleringsventil / 445 kg
Hydraulisk / 2.0 m strøbredde / 1300 liter / uten stan-
dard koplingsramme og teleskoptoppstag

2034-LU / Sandstrøer u/ reguleringsventil / 390 kg
Hydraulisk / 2.0 m strøbredde / 800 liter / uten standard 
koplingsramme og teleskoptoppstag

2034-SU / Sandstrøer u/ reguleringsventil / 370 kg
Hydraulisk / 1.5 m strøbredde / 750 liter / uten standard 
koplingsramme og teleskoptoppstag

dalen.no/2022 dalen.no/2120 dalen.no/2121 dalen.no/1720 dalen.no/2034

* Uten sideplater kan du svinge freseren fritt selv i store snømengder - ideelt for frontmontering og rygging. Sideplater benyttes ved sleping. 

2022 2120 2121 1720 2034

0928-609
Manuell 
6.00x9”

2120-800
Man. pivot 
6.00x9”

2120-800H
Hydr. pivot

6.00x9”

0928-609H
Hydraulisk 

6.00x9”

0928-508
Manuell 
5.00x8”

0928-508H
Hydraulisk 

5.00x8”
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I over 70 år har arbeiderne ved Lid Jarnindustri AS utviklet og produsert redskap for kresne norske 
bønder og entreprenører. Vi er stolte over at hele produksjonen fortsatt foregår her i Norheimsund og 
mener dette er et riktig valg både for lokalsamfunnet og for kundene. Det er her kompetansen vår er, 
og det er her vi ønsker å forbedre og utvikle oss. Vi ønsker at verdiskapningen skal forbli i Norge for å 
sikre viktige arbeidsplasser i lokalmiljøet. De siste årene har vi gjort vår største investering i bedriftens 
historie. Vi har nå en topp moderne produksjonslinje med ny laser som automatisk leverer de utskjærte 
delene til en robotstyrt knekkpresse. Dette vil gi enda mer effektiv produksjon, noe som igjen gjør oss 
i stand til å konkurrere med andre aktører som produserer i lavkostland. De nye investeringene vil også 
gi enda høyere produktkvalitet, noe vi vet kundene våre setter pris på.

Vi skal fortsatt tørre å tenke kreativt og videreutvikle den unike spisskompetansen vi har opparbeidet 
på norske forhold og behov - slik at du som kunde blir begeistret i møte med oss og våre produkter. 

Velg norsk! 

NORSKPRODUSERT BEGEISTRING!
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DALEN SNØFRESER 2021 2022

--- Ikke tilgjengelig / ¹  Tilgjengelig som tilleggsutstyr / ² Rask omstilling mellom sleping, rygging og frontmontering / ³ Kan spesialbestilles med 540 o/min / ⁴ Vendbart slitestål i spesialkvalitet som tilleggsutstyr / ⁵ Vendbart slitestål i spesialkvalitet som standard /  
⁶ Freser med 1000 o/min krever ulike PTO-akslinger for sleping og rygging / ⁷ Overgangskopling med flytestilling for Triangel eller HMV som tilleggsutstyr / ⁸ Transportbredde = arbeidsbredde + ca 20 cm / ⁹ ISO VG 320 girolje (kontakt oljeleverandør for alternativ olje) /  
10 Sideplatene til 2014 har integrert skjærekant. / 12 Trinnvis justerbart slitestål som standard. / 13 Arbeidsbredde med hydr. kantskjær henholdsvis: anbefalt arbeidsposisjon, lagt bakover inntil freseren, og 90 grader ut til siden.

SESONGEN
Model 2118 2014 2013 2011 2110 2109 2007 2106 2006-S 2116

Type Totrinnsfres Totrinnsfres Totrinnsfres Totrinnsfres Totrinnsfres Totrinnsfres V-fres V-fres V-fres
Hydraulisk 
totrinnsfres

Arb.br., front / u/sideplater, cm 270⁸ 270⁸  255⁸  230⁸ --- --- --- --- --- 220

Arb.br., sleping / to sideplater, cm --- 29010 275 252 248 218 260 250 230 ---

Arb.br. med høyre kantskjær, cm --- --- 285 265 260 231 275 265 245 ---

Arb.br. med to kantskjær, cm 28014 --- 297 277 273 243 285 275 255 23014

Arb.br. med hydraulisk kantskjær, cm13 --- --- 288 (278-312) 268 (258-292) 267 (251-280) 237 (221-250) 286 (270-299) 276 (260-289) --- ---

Arb.br. m/v.kantskjær og hydr. kants., cm13 --- --- 301 (291-325) 281 (271-305) 280 (264-293) 250 (234-263) 296 (280-309) 286 (270-299) --- ---

Anbefalt motoreffekt (HK / kW) 150-350 /  
110-260

150-300 /  
110-220

130-280 / 
95-205

100-250 / 
75-185

80-200 /  
60-150

60-150 /  
45-110

100-200 / 
75-150

60-150 /  
45-110

60-150 /  
45-110

150l/min
@200 bar

Diameter utkastervifte, cm 90 90 83 75 80 70 90 80 80 60

Diameter innmaterskrue, cm 95 95 91 83 60 60 --- --- --- 70

Vekt, fra ca kg. 1865 1760 1450 1340 950 825 875 740 650 950

Sleping / Rygging / Frontmontering R/F S/R/(F¹)² S/R/(F¹)² S/R/(F¹)² S S S S S R/F

Girkasse sleping, o/min   ---    1000³ ⁹  540/1000⁹  540⁹ --- --- --- --- --- ---

Slitestål: Utskiftbare / Fortannet / Perforert Ja⁵ / --- / ¹ Ja⁵ / --- / ¹ Ja⁵ / --- / ¹ Ja4,12 / --- / ¹ Ja⁴ / --- / ¹ Ja⁴ / --- / ¹ Ja / ¹ / --- Ja / ¹ / --- Ja / ¹ / --- Ja / --- / ---

Hydraulisk sving av tut Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Slepesko / hjul ---/Ja Ja/¹ Ja/¹ Ja/¹ Ja/¹ Ja/¹ Ja/¹ Ja/¹ Ja/¹ Ja/---

PTO-tapp 1 ¾” 1 ¾” 1 ¾” 1 ¾” 1 ¾” 1 ¾” 1 ¾” 1 ¾” 1 ¾” ---

PTO-aksel inkludert Ja Nei⁶ Nei⁶ Ja Ja Ja Nei Ja Ja ---

Tilkopling: TP=Trepunkt, TR=Triangel, 
HM= HMV BM = Volvo BM L70/L120

TP TP/BM TP/BM TP/TR/HM TP/⁷ TP/⁷ TP/⁷ TP/⁷ TP/⁷ BM/SMS

Automatkobling Ja Ja Ja Ja --- --- --- --- --- Ja

Mulighet for teleskop lastetut Ja Ja Ja Ja --- --- --- --- --- ---



Eiksenteret har 
enesalg på Dalen 
snøfres, sandstrøere 
og traktorskjær i 
Norge. 

Ta kontakt i dag!

Agder
Eiksenteret Rykene - 37 03 26 00
Eiksenteret Hægeland - 93 20 58 55 
Eiksenteret Lyngdal - 38 33 10 10

Innlandet
Eiksenteret Fagernes - 61 36 44 80
Eiksenteret Flisa - 62 41 93 50
Eiksenteret Furnes - 62 35 15 90
Eiksenteret Gausdal - 61 22 71 90
Eiksenteret Gjøvik - 61 14 65 30
Eiksenteret Jaren - 61 31 38 50
Eiksenteret Tolga - 62 49 48 50
Eiksenteret Vinstra - 61 21 60 50

Møre og Romsdal
Eiksenteret Malmefjorden - 71 26 34 00
Eiksenteret Surnadal - 71 65 77 00
Eiksenteret Ørsta - 70 04 85 50

Nordland
Eiksenteret Bodø - 75 51 29 90
Eiksenteret Mosjøen - 75 17 10 33
Eiksenteret Sortland - 76 12 13 60
Eiksenteret Sømna - 75 02 93 16

Trøndelag
Eiksenteret Levanger - 92 46 41 00
Eiksenteret Namsos - 74 27 23 33
Eiksenteret Oppdal - 72 42 34 85
Eiksenteret Orkdal - 40 00 19 24
Eiksenteret Rissa - 73 85 61 50
Eiksenteret Steinkjer - 74 16 47 99
Eiksenteret Stjørdal - 40 00 19 24
Eiksenteret Støren - 40 00 19 24
Eiksenteret Trondheim - 72 83 92 00
Eiksenteret Ørland - 90 20 74 90

Rogaland
Eiksenteret Haugesund - 52 75 44 44
Eiksenteret Klepp - 51 78 83 80
Eiksenteret Varhaug - 51 79 94 80
 
Troms og Finnmark
Eiksenteret Målselv - 77 83 40 50

Vestfold og Telemark
Eiksenteret Seljord - 35 02 49 27
Eiksenteret Porsgrunn - 40 00 79 88
Eiksenteret Stokke - 40 00 79 88
 

Vestland
Eiksenteret Bergen - 55 25 12 00
Eiksenteret Førde - 57 83 43 83 
Eiksenteret Sogndal - 57 67 18 57
Eiksenteret Voss - 56 52 91 30

Viken
Eiksenteret Bjørkelangen - 63 85 63 88
Eiksenteret Gol - 32 07 47 77
Eiksenteret Hønefoss - 32 18 18 90
Eiksenteret Kløfta - 63 94 55 00
Eiksenteret Lier - 32 84 48 08
Eiksenteret Mysen - 69 89 84 90
Eiksenteret Sarpsborg - 69 13 68 60
Eiksenteret Vikersund - 32 78 81 41

FINN DITT EIKSENTER

www.eiksenteret.no

Vi er på Facebook!
www.facebook.com/ 

Dalen.LidJarnindustriAS


