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Styr ett tonn med én hånd 
Twinca A/S utvikler, produserer og forhandler hydrauliske minidumpere til kunder over 
hele verden. Under navnet Contractor har vi satt en helt ny standard for kjørsel med mini-
dumpere. Contractor har et unikt styretøy og er derfor lettere å  styre enn noen annen 
minidumper på markedet.

Nøkkelordene i alt hva vi lager er kvalitet, stabilitet og god ergonomi. 

Spar tid og penger 
Contractor sparer bedriften din for både tid og penger, fordi kjørsel med tung last blir lettere 
og mer rasjonell å utføre. Contractor med sakselift gir deg mulighet for å fylle en container 
hele veien rundt. Du sparer utgifter til kjøreplater, mannetimer og plass. 

Pass godt på medarbeiderne
Med Contractor gir du medarbeiderne dine en lettere hverdag. 
Medarbeiderne unngår hard fysisk belastning, når de kjører med tung last. Risikoen for 
sykedager og nedsliting blir markant mindre.

Vi lytter alltid til behovene og ønskende til kundene våre og videreutvikler hele tiden nye 
maskintyper, som matcher tidens krav til funksjonalitet, sikkerhet og arbeidsmiljø. 

Fous på sikkerhet
Contractor er designet ifølge de høyeste standarder for sikkerhet. Alle modeller har 
 parkeringsbremse som standardutstyr og har påmontert sikkerhetsutstyr. Kjøreretningen 
endres ved aktivering av sikkerhetsanordningen. Slik unngår operatøren å komme til skade, 
hvis han skulle bli klemt mellom maskinen og f.eks. en mur.
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Godt arbeidsmiljø
Vårt slogan er ”Styr ett tonn med én hånd”. Det understreker, hvor lett det er å kjøre og 
styre Contractor selv på ujevnt terreng uten bruk av fysiske krefter. Alle motorer er plassert 
på gummioppheng for å minske vibrasjoner. Støynivået for våre bensinmodeller er 97 dB. 
El-modellene er lydløse.

Verdi for pengene
Hos Twinca A/S har vi foretatt et bevisst valg av kvalitetskomponenter (herunder moto-
rer, variabel pumpe, hydraulikkomponenter, kabler m.v.) for å kunne garantere en pålitelig 
 minidumper av høy kvalitet. Vi benytter høystyrkestål, som gir et slitsterkt og holdbart 
chassis og lasteplan som på denne måten minsker egenvekten markant. Vi kvalitetstester 
hver enkelt maskin før levering. 

Contractor er velegnet til anleggsgartnere, broleggere, entreprenører, landmenn, 
 kirkegårds-ansatte, kommunale driftsavdelinger, renovasjons- og utleiebedrifter.

 

Kvalitet, 
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Tekniske Data

Batteri: 4 x 6 volt
Ampere: 245 Ah
Driftstid 5 timer
Hastighet: 0-5 km/t
Lading: 6 timer

Lasteplan: Hydraulisk
Innhold i liter: 660 liter
Innhold i kg: 800 kg
Lifthøyde: 1400 mm
 
Maskinmål: L = 2420/2200 mm 
 B = 860 mm
 H = 990 mm

Vekt: 497 kg

Hjulstørrelse
Trekkhjul: 18 x 7-8, 6 ply
Drejehjul: 140-6, 6 ply

Multiindikator: LED display

Sikkerhetsanordning: 
Maskinen kjører langsomt fremover, 
dersom føreren blir klemt.

Contractor ES-800

Fordeler

• Kjører på el.
• Laster 800 kg
• Har sakselift

Contractor ES-800 har sakselift og høytipp. Det betyr, at du 
kan jobbe effektivt og spare både tid og penger. F.eks. kan 
du fylle en container eller et lasteplan hele veien rundt og 
unngå spill.



Tekniske Data

Batteri: 4 x 6 volt
Ampere: 245 Ah
Driftstid 5 timer
Hastighet: 0-5 km/t
Lading: 6 timer

Lasteplan: Hydraulisk
Innhold i liter: 280 liter
Innhold i kg: 800 kg
Lifthøyde: 1090 mm

Maskinmål:  L = 2165/1985 mm
B = 810 mm 
H = 875 mm

Vekt: 390 kg

Hjulstørrelse
Trekkhjul: 18 x 7-8, 6 ply 
Dreiehjul: 140-6, 6 ply

Multiindikator: LED display

Sikkerhetsanordning: 
Maskinen kjører langsomt fremover, 
dersom føreren blir klemt.

Contractor E-800

Fordeler

• Kjører på el.
• Laster 800 kg
• Flytter opp til 30 tonn på én lading

Contractor E-800 har flyttbart styretøy, som gjør det 
lett å manøvrere dumperen selv under trange forhold.
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Tekniske Data

Batteri: 2 x 12 volt
Ampere: 75 Ah
Driftstid: 4-5 timer  
Hastighet: 0-5 km/t
Lading: 5 timer

Lasteplan: Elektrisk
Innhold i liter: 200 liter
Innhold i kg: 500 kg
Lifthøyde: 1090 mm

Maskinmål:  L =  1360/1800 mm
 B = 750 mm
 H = 845/930 mm

Vekt: 212 kg

Hjulstørrelse 
Trekkhjul: 13 x 5-5, 4 ply
Dreiehjul: 140-6, 6 ply

Multiindikator: LED display

Sikkerhetsanordning: 
Maskinen kjører langsomt fremover, 
dersom føreren blir klemt.

Contractor EU-500

Fordeler

• Kjører på el.
• Laster 500 kg
• Velegnet under trange plassforhold

Contractor EU-500 er en ultra smal minidumper, som er 
særlig velegnet til bruk på kirkegårder eller andre steder, 
der plassen kan være trang.



Tekniske Data

Batteri: 2 x 12 volt
Ampere: 75 Ah
Driftstid: 4-5 timer  
Hastighet: 0-5 km/t
Lading: 5 timer

Lasteplan: Elektrisk
Innhold i liter: 200 liter
Innhold i kg: 500 kg
Lifthøyde: 1090 mm

Maskinmål : L =  1500/1720 mm
 B = 750 mm
 H = 845/930 mm

Vekt: 212 kg

Hjulstørrelse 
Trekkhjul: 18 x 7-8, 6 ply
Drejehjul: 2 x 140-6, 6 ply

Multiindikator: LED display

Sikkerhetsanordning: 
Maskinen kjører langsomt fremover, 
dersom føreren blir klemt.
 

Contractor E-500

Fordeler

• Kjører på el.
• Laster 500 kg
• To dreiehjul gir ytterligere stabilitet

Contractor E-500 er en liten minidumper, som er velegnet 
til bruk, der plassen er trang.
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Tekniske Data

Motor: Kohler Command   
 270, 7,0 HK
Bensintank: 3,6 liter 
Transmisjon: Variabel pumpe
Støynivå: 97 dB
Hastighet: 0-6 km/t 
 framlengs/baklengs

Lasteplan: Hydraulisk
Innhold i liter: 400 liter
Innhold i kg: 800 kg
Lifthøyde: 1400 mm

Maskinmål: L = 2280 mm 
 B = 860 mm
 H = 1070 mm

Vekt: 420 kg

Hjulstørrelse
Trekkhjul: 20 x 10-10, 4 ply
Dreiehjul: 2 x 140-6, 6 ply

Hydraulisk tank:  13,5 liter
 
Sikkerhetsanordning: 
Maskinen kjører langsomt fremover, 
dersom føreren blir klemt.

Contractor GS-800

Fordeler

• Less av i container eller på lasteplan – hele veien rundt
• Terrenggående dekk med stor diameter
• Bensindrevet

Contractor GS-800 har sakselift og høytipp. Det betyr, at 
du kan arbeide effektivt og spare både tid og penger. F.eks. 
kan du fylle en container eller et lastaplan hele veien rundt 
og unngå spill.



Tekniske Data

Motor: Kohler Command 
 270, 7,0 HK
Bensintank: 3,6 liter 
Transmisjon: Variabel pumpe
Støynivå: 97 dB
Hastighet: 0-6 km/t 
 framlengs/baklengs

Lasteplan: Hydraulisk
Innhold i liter: 400 liter
Innhold i kg: 800 kg
Lifthøyde: 1090 mm

Maskinmål:  L = 2322 mm 
 B = 900 mm
 H = 1070 mm

Vekt: 320 kg

Hjulstørrelse
Trekkhjul: 20 x 10-10, 4 ply
Dreiehjul: 2 x 140-6, 6 ply

Hydraulisk tank:  13,5 liter
 
Sikkerhetsanordning: 
Maskinen kjører langsomt fremover, 
dersom føreren blir klemt.

Contractor G-800

Fordeler

• Klassisk minidumper tilført nyeste teknikk
• Terrenggående dekk med stor diameter 
• Bensindrevet

Med Contractor G-800 kan du jobbe effektivt uten 
bruk av fysiske krefter.
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Tekniske Data

Motor: Kohler Command   
 270, 7,0 HK
Bensintank: 3,6 liter 
Transmisjon: Variabel pumpe
Støynivå: 97 dB
Hastighet: 0-5 km/t 
 framlengs/baklengs

Lasteplan: Hydraulisk
Innhold i liter: 400 liter
Innhold i kg: 800 kg
Lifthøyde: 1090 mm

Maskinmål  L = 2120 mm 
 B = 860 mm
 H = 970 mm

Vekt: 310 kg

Hjulstørrelse
Trekkhjul: 18 x 7-8, 6 ply 
Dreiehjul: 2 x 140-6, 6 ply

Hydraulisk tank:  13,5 liter
 
Sikkerhetsanordning: 
Maskinen kjører langsomt fremover, 
dersom føreren blir klemt.

Contractor GST-800

Fordeler

• Enkel og effektiv mini-dumper.
• Høy sikkerhet.
• Bensindrevet.

Med Contractor GST-800 kan du jobbe effektivt uten bruk 
av fysiske krefter.
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Betydningen av bokstaver og tall
Alle Contractor-modellene har en unik kombinasjon av bokstaver og tall i navnet.

E     =  Eldrevet
G  =  Bensindrevet. (Gasoline)
S =  Sakselift
ST  =  Standard
U  =  Ultra

800  =  800 kg
500  =  500 kg

Grønt og bæredyktig design
Twinca’s elektriske modeller er utviklet med fokus på innovativ 
design og bæredyktighet. Vi benytter kun høykvalitets 
batterier som har lang levetid (800 til 1000 ladinger) 
og gir minimale drift- og vedlikeholdskostnader.

Modellene har AC styring, som sikrer maksimal 
moment og hastighet selv ved lav batterispenning.

De elektriske modellene forurenser ikke 
og er designet til å redusere den 
totale påvirkningen av miljø og helse. 
Modellene kjører lydløst.

Alle våre maskiner 
er fremstilt i høyeste 

kvalitet med lite 
vedlikehold og 

ergonomisk design.
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Kontaktinfo

Nr. Bjertvej 14
DK-7830 Vinderup
mail@twinca.dk

Tel.: +45 9744 8555
Fax. +45 9744 8455
Cvr.: 25 80 49 29

Twinca A/S

Forhandler

Finn forhandlerliste på www.twinca.dk

Klaus S. Kristensen 
CEO

Mobil: +45 4027 8555 
ksk@twinca.dk

Lars Jacobsen 
Salgs- og produktsjef

Tlf.: +45 9744 8555 #5 
Mobil: +45 2929 0232 
lj@twinca.dk

Benny Jakobsen 
Serviceleder

Tlf.: +45 9744 8555 #1 
Mobil:  +45 4033 8552 
bj@twinca.dk

Allan Pedersen 
Lager og reservedeler

Tlf.: +45 9744 8555 #9 
Mobil: +45 2713 8555 
ap@twinca.dk


