
Betongtobber og steinkasser

PRODUKTER



BETONGTOBB

Tyske Florian Eichinger GmbH, er en 
av Europas fremste leverandør av 
tobber. På www.haucon.no finner 
du et utvalg av de mest solgte 
tobbene våre, men kontakt oss 
gjerne for flere alternativ! 

Alle produktene leveres med 
sertifikat og samsvarserklæring. 

Betongtobb kvadratisk
liggende med returfjær

Liggende, kvadratisk med 
avrundede hjørner og rett 
utløpsåpning med slangekopling. 
Solid, ekstra kraftig design med 
trekktau for åpning av tappeluke 
og returfjær som lukker 
automatisk tappeluken når tauet 
slippes. Leveres standard med 
3.0 m slange (Ø200mm) og 3.0 m 
trekktau.

Kapasitet: Vi leverer i størrelse 
fra 250-2 000 liter. L

Robust design 
med 

patentert 
tappeluke

,,



Betongtobb rund 
med bøyle / hjul

Kvadratisk med avrundede hjørner 
og rett utløpsåpning med 
slangekopling. Solid, ekstra kraftig 
design med trekktau for åpning av 
tappeluke og returfjær som lukker 
automatisk tappeluken når tauet 
slippes. Leveres standard med 3.0 m 
slange (Ø200mm) og 3.0 m trekktau.

Kapasitet: Vi leverer i størrelse 
fra 250-2 000 liter.

Sylindrisk, konisk form med rett 
utløpsåpning og slangekobling. 
Robust design med patentert 
tappeluke.

Kapasitet: Vi leverer i størrelse 
fra 150-4 000 liter. L

Våre mest solgte 
tobber

,,

Betongtobb kvadratisk
med returfjær

Tilbehør
til betongtobber

SLANGEKLEMME 210 MM TOBBSLANGE TIL TOBB Ø204 MM



www.haucon.no

for mere info

Alle produktene leveres 

med sertifikat og 

samsvarserklæring

,,

STEINKASSER

Materialkasser for 
byggeplasser. For kranløft eller 
plassering med gaffeltruck.

Sertifiserte materialkasser fra 
tyske Florain Eichinger GmbH. 
Egner seg til transport og løft 
av materialer, verktøy, avfall 
m.m. Flere utførelser, avhengig 
av pris og behov.

Steinkasser
med truckbøyler og løfteører

Steinkasser
med løftebøyle, automatisk

Solid materialkasse for 
flytting av utstyr, avfall, 
materialer m.m. Med 
truckbøyler og løfteører.

L

Fra 360-1500 liter

Fra 500-3000 liter

L
LAV

Solid materialkasse for flytting 
av utstyr, avfall, materialer 
m.m. Leveres med løftebøyle. 
Mulighet for låsing og åpning 
uten en ekstra person i tillegg 
til kranfører.

Kapasitet: Vi leverer i størrelse 
fra 200-3 000 liter. L



Vi tilbyr flere 
alternativer av 

betongtobber og

steinkasser. Kontakt 
oss for mere info!

,,
Kontakt oss!

www.haucon.no



OSLO
Åge Winger

Avdelingsleder
M. +47 94 50 77 41
E. awi@haucon.no

RØYKEN - hovedkontor
Paul Stalsberg 

Salgssjef 
M. +47 97 63 62 52
E. pst@haucon.no

KONTAKT OSS!

www.haucon.no

TRONDHEIM
Robert Krogstad

Daglig leder
M. +47 99 37 97 33
E. rkr@haucon.no

STAVANGER
Øystein Øyen
Avdelingsleder

M. +47 94 50 77 20
E. ooy@haucon.no

BERGEN
Ørjan Svendsen
Avdelingsleder

M. +47 92 43 99 98
E. osv@haucon.no

ÅLESUND
Roar Christensen

Daglig leder
M. +47 94 83 87 46
E. rch@haucon.no

HauCon Norge AS
Hovedkontor og hovedlager 
Johan Follestads vei 3, 
3474 Åros
Tlf: + 47 31 30 25 00
E-post: post@haucon.no
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