
Malaguti
Malaguti fabrikken startede i 1969, og virksomheden blev 
grundlagt af ejeren Gaetano Malaguti.

Over årene har Malaguti opbygget et omfattende produkt-
program af forskelligt udstyr og specielle maskinapplika-
tioner med tilhørende support til vores kunder til at løse 
problemerne på stedet. Malagutis produkter er konstrueret 
af kvalitetsmaterialer i harmoni med virksomhedens filosofi, 
hvor maskinernes soliditet og kvalitet samt operatørens sik-
kerhed er det centrale.

Det er vigtigt for Malaguti at have en fornuftig balance imel-
lem pris og kvalitet, som kendetegner alle virksomhedens 
produkter. Malaguti har over 45 års erfaring med kvalitets-
produkter, og produkter som er lette at betjene og installe-
re, samt en hurtig support.
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Malaguti Boremotor 
M Serien
Anvendelsesområder:
Entreprenørarbejde, byggeri, vejarbejde, landbrug og skovbrug. 

Passer til:
Gravemaskine, rendegraver og minilæsser fra 1.200 – 35.000 kg.

Historie:
Malaguti har produceret disse bor siden 1994. M – serien består af mere end 10 sneg-
lebor motorer.

Tilbehør:
• Jordbor med en diameter fra 100 – 1000 mm, (1, 2, 3 meter længde)

• Klippebor med en diameter fra 100 – 1000 mm (1 meter længde)

• Glat forlænger med en længde fra 500 – 2000 mm

• Spiral forlænger med en diameter fra 100 – 1000 mm (1, 2, 3 meter længde)

Fordele:
Pålidelig og let at bruge, tilbehøret er udviklet med et godt udvalg af hydrauliske motorer og reduktions gear.
Det er muligt at bore i forskellige jordbundsforhold og bore huller fra 100 og 900 mm i diameter og op til 4-5 
meter dybe afhængigt af geologien. 

Den specielle tilkobling tilbyder forskellige arbejdsborevinkler, hvilket forøger bore mulighederne. Andre boremo-
torer med forskellige omdrejninger og Nm kan fås.
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Malaguti Borehoveder
Den er let at regulere og tillader operatøren at arbejde under svære betingelser, hvilket forøger 
rækken af bore muligheder.

Malaguti Borehoveder

Model
Drejningsmoment

[Nm]
Max olie flow

[l/min]
Vægt
[Kg]

Tryk
[bar]

Aksel
[mm]

Gravemaskine Str.
[Kg]

M 1 

1100 50 60 150 50 1200-2200

M 2

2100 55 65 150 50 2200-4000

M 3

3100 75 120 150 50 3500-7500

M 4

5100 150 200 250 70 6000-12000

M 5

11000 200 250 250 70 12000-25000

M 6

15000 200 350 250 70 15000-25000

M 7

20000 200 400 250 70 20000-35000

M 5.1

15000 250 600 350 70 12000-25000

M 6.1

10000 250 650 350 70 15000-25000

M 7.1

25000 250 700 350 70 20000-35000

Vi lagerfører andre modeller og størrelser med forskellige Nm og omdrejninger.
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TILBEHØR
Malaguti Jordbor
Anvendelser:
Standard snegleboring i ler, sandet og mudret jord.

     

Malaguti Klippebor – Hård og kompakt jord
Anvendelser:
Fraktur sten/klippe, asfalt, hård og kompakt jord.

  

Malaguti kegle trækløver

Model Passer til Malaguti borehoved: Dimension [mm] Aksel (Hex aksel)
[ch]

PCS50 M1 - M2 - M3 d.150 L=250 50

PCS70 M4 - M5 - M5.1 - M6 - M6.1 - M7 - M7.1 d.150 L=250 70

Malaguti fræser

Model Passer til Malaguti borehoved: Dimension [mm] Aksel (Hex aksel) [ch]

PC3050050 M3 300 x 500 50

PC4060070 M4 - M5 - M5.1 - M6 - M6.1 - M7 - M7.1 400 x 6000 70
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Malaguti vibrator til pæleneddrivning
PB Serien

Anvendelsesområder:
Drive træ-, beton-, og stålpæle i, bygge barrierer ved at drive træpæle i, 
neddrive pæle til solpaneler og københavnervægge.
Passer til: 
Gravemaskine og rendegraver fra 3.500 til 35.000 kg. 
Historie:
Den første pæleneddriver blev bygget i 2002 som en videre udvikling af 
pladevibratoren.

Tilbehør:
Pladevibrator, klemmer til træ- og betonpæle. 

Detaljer:
Max. åbningsvidde på klemmen er fra 220 - 420 mm. Vibrationskraft fra 3.000 – 12.000 kg max.

  

Fastholde skråninger: Motorveje, bygningskonstruktioner og havearbejde.
For at kunne arbejde langs gader, motorveje og ved bygningskonstruktioner. 

Stabilisering: Stabilisering ved floder, kanaler og søer.
Hurtigt og let pælegreb ekstremt alsidig og let at manøvrere, mens du arbejder med forskellige pælestørrelser og længder.

Vibratorer til pæleneddrivning

PB 301 B PB 401 B PB 501 B PM 602 B 

Vægt (Kg) 320 500 800 1200

Maks. klemmeåbning (mm) 220 220 420 420

Maks. klemmelukning (mm) 0 0 100 100

Olieflow på klemme (l/min) 20 20 40 40

Maks. klemmetryk (bar) 150 150 150 150

Vibrationskraft (Kg) 3000 6000 9000 12000

Vibrationsfrekvens (o/m) 2300 2300 2300 2300

Olieflow vibrator (l/min) 45 60 100 100

Maks. Vibratortryk (bar) 150 150 150 150

Gravemaskine str. (ton) 3,5 - 7 5 - 12 10-22 15-28

Maks. returtryk (bar) 7 7 7 7

Pæle neddriver
Tilbehør

Klemmer til betonpæle Klemmer til træpæle Plader, forsk. dimensioner

Passer til PB 301 B – PB 401 B Alle modeller Alle modeller
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Malaguti maskinhængte pladevibratorer

Anvendelsesmuligheder: 
Til brug i svært tilgængelige og små områder, så som rørledning og fundament eller andre begrænse-
de områder. Arbejder godt på ujævne overflader, reducerer behovet for at nivellere jorden forud for 
komprimering.
Kan bruges til at drive træpæle ved opsætning af hegn, beskyttelsesbarrierer eller barrierer til at holde jordskred tilbage.

Passer til:
Gravemaskiner, rendegravere og minilæssere fra 1.500 – 35.000 kg.

Historie:
De første pladevibratorer blev designet og produceret i 
2001.

Tilbehør:
Pæledrivnings kit

Detaljer:
Vibratorpladen til gravemaskinen er ikke svejset og kan 
udskiftes. Kraftige gummidæmpere mellem den bærende 
koblingsplade og vibrationsmotorhuset isolerer de vibre-
rende kræfter.

Udgravning: 
Bruges meget til at komprimere udgravninger i bygge- og 
anlægsbranchen. På grund af den brede vifte af komprime-
ringsplader (vibratorplader) og hoveder med forskellige vi-
brationskraft og dimensioner, er det muligt at komprimere 
forskellige typer af jord og områder. Pladerne varierer fra 
300 mm render, eller kan komprimere større arealer med 
den største plade 200 X 1500 mm (Længde X Bredde)

Andre anvendelsesmuligheder:
Komprimering af barrierer og dæmninger ved eksempelvis vandreservoirer.
Justering af belægningssten (lock-tiles), fliser, parkeringsanlæg, veje og private og of-
fentlige anlæg Samt landbrug og skovbrug osv.

                                   
                 

VIBRATORPLADE TIL 
GRAVEMASKINE

PB 201 P PB 401 P PM 602 P 

Vægt (Kg) 200 350 1200

Vibrationskraft (Kg) 1500 6000 12000

Vibrationsfrekvens (o/m) 2000 2000 2500

Olieflow (l/min) 20 60 100

Tryk (bar) 150 150 150

Gravemaskine str. (kg) 1500-5000 5000-12000 15000-28000

Maks. returtryk (bar) 7 7 7

Flere størrelser efter forespørgsel.
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Malaguti Komprimeringshjul
Anvendelsesområder: 
Arbejde med ujævnt terræn, og hvor en præ-komprimering 
er nødvendig for at opnå en førsteklasses nivellering af 
jord. Indbygning af jord ved kloakarbejde og udgravning.

Passer til: 
Gravemaskine, rendegraver og minilæsser  
fra 1.500 – 32.000 kg.
          
Historie:  
Det første kompaktorhjul blev designet og bygget i 2012. 

Tilbehør: 
Kan anvendes med en vibrator fra Malaguti.

Malaguti Komprimeringshjul

Model Vægt
[ekskl. skifte]

Bredde
[mm]

Diameter
[mm]

Gravemaskine
[ton]

RC1 100 kg
120 kg
130 kg

200
400
500

400 1,5 - 6

RC2 200 kg
215 kg
260 kg

300
400
600

500 6 – 12

RC3 300 kg
340 kg
380 kg

400
600
800

600 12 – 20

RC4 420 kg
640 kg
880 kg
1.100 kg

400
600
800
1000

900 20 – 36

Fås i andre mål og dimensioner og med skrabejern  
efter forespørgsel
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Malaguti Enkelt Valset Tromle med Vibrator
Anvendelsesområder: 
Vejarbejde

Passer til: 
Minilæsser, rendegraver og minigraver

Fordele: 
Let at transportere, let at tilslutte, inklusiv vandtank, mindre indkøbs- og vedligeholdelsesudgifter sammenlignet med en 
traditionel vibrerende enkelt tromlevalse med en tilsvarende vibrationskraft.

Hurtig og let at tilslutte
Takket være dens design og dimensioner, er denne enkelt valsede tromle med vibrator en fremragende hurtig hjælp til 
tromling og komprimering.

Præcision
Takket være dens design og størrelse sikrer den godt udsyn til at arbejde med nøjagtighed. Den enkelt valsede tromles 
hydrauliske drev er sikkerhedsbeskyttet. Tromlens stål skrabe blad sikrer glat og ensartet tromling og komprimering.

Enkelt valset 
tromle m.  
vibrator

Tromle-
diame-
ter
[mm]

Tromle-
bredde
[mm]

Vægt 
(tom tank)
[kg]

Olie-
flow
[l/min]

Vibrations- 
frekvens
[omdr/
min]

Vibrations-
kraft
[kg]

MR 100 500 1000 380 15 2000 1500

MR 120 500 1200 460 15 2000 1500

MR 180 500 1800 700 15 2000 1500
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Malaguti Stubfræser
FC Serien
Anvendelsesområder:
Skovbrug, gartneri, byggeri. 

Passer til:
Gravemaskine og rendegraver fra 1.500 til 10.000 Kg.

Historie:
Den første Malaguti Stubfræser blev fremstillet i 2009.

Produktion: 
Et eksempel på fræserens effektivitet:                                                         
Det tager ca. 15 min. at fræse en stub på 400 mm i diameter og 400 mm højde (dybde).

Fordele:
Sammenlignet med den traditionelle måde at klare jobbet på, så er der en stor tidsbespa-
relse ved at bruge denne stubfræser. Jobbet er meget lettere klaret for operatøren, uden 
noget hårdt arbejde, og på en sikker måde. Takket være den lille dimension og samtidig 
kan den bruges inden for meget begrænset plads.

Produktivitet:
Let at bruge og med det gode drejningsmoment er det muligt at reducere fræsningstiden for forskellige stubstørrelser.

Sikkerhed er fleksibilitet:
Stubfræseren passer til forskellige maskiner og operatøren kan arbejde i sikkerhed. Den 
har også en gummi stænklap for at forhindre det fræsede materiale i at blive spredt over 
det hele.

Præcision:
Takket være dens design, sikrer den et godt overblik over 
arbejdsområdet, hvilket resulterer i et fremragende værk-
tøj til at fræse stubbe med stor nøjagtighed.

Model Dimension
L x B x H
[mm]

 Vægt
[kg]

Olie flow
[l/min]

Antal knive
[stk.]

Max bag tryk
[bar]

Gravemaskine Str.
[ton]

FC 11

        

600 x 400 x 500 80 25 16 7 1,5 - 4

FC 21 800 x 550 x 750 120 40 20 7 2,5  - 7
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