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Junttan PMx 24-3 + PMx 24-4
Rammemaskine nr. 3-42270 og 4-42268

Fuldhydraulisk rammemaskine
Rammemaskinen er udstyret med teleskoperbar 
mægler. Den teleskoperbare del er fæstnet i en basis-
mægler, som igen er fæstnet i maskinens gejdebom. 
Basismægleren (mæglerfoden) forskydes op og ned i 
forhold til planum.

Maskinen har udskydelig undervogn. Med båndene i 
udskudt position er undervognen næsten kvadratisk, 
hvilket giver stor stabilitet.

Maskinerne er som standard udstyret med hydrau-
lisk støjdæmpet hammer. Hammeren på maskinen 
42270 er af typen Junttan SHK 5/7 med 5 eller 7 tons 
lod. Hammeren på maskinen 42268 er af typen Junttan 
SHK 5/6/7 med 5, 6 eller 7 tons lod. Ommontage fra 5 til 
6 henholdsvis 7 tons eller omvendt tager ½-1 dag og 
kræver montørbistand.

Maskinen er en udpræget ”pælerammemaskine”. Det 
skal bemærkes, at den ikke er i stand til at ramme med 
store hældninger, da hammeren er forholdsvis tung.

Med den fastmonterede 1,5 TM boremotor og bore-
snegl kan maskinen forbore for jernbetonpæle for 
at mindske rystelser, som opstår ved nedramning af 
pælen. Dette har givet gode resultater ved ramning 
af jernbetonpæle tæt pa skrøbelige eller ældre byg-
ninger.

Maskinen flyttes med hammeren monteret på mægle-
ren. Opstilling/nedtagning af maskinen med hydrau-
lisk hammer tager under en halv time. 

De øverste 2,4 meter af mægleren er hængslet i siden 
og kan foldes rundt ved transport for at reducere 
transportlængden.

Forudsætninger for kapacitetsdiagram 1 og 2 
(se indstik)

Forudsætninger for kapacitetsdiagram 1:
• Med bandene skudt ud til maksimal bredde pa horisontalt, plant og fast underlag.
• Modvægtsposition: Fuld vægt og helt ude med undtagelse af hældning bagover,  

hvor modvægten er trukket ind.
• Mæglerfod afstøttet på fast underlag, og pælen hviler pa jorden inden hældningen.
• Støttebenene mod jorden under hældning bagover.
• Se operatørmanualen for flere informationer.
• Boremotor til forboring er monteret.

Forudsætninger for kapacitetsdiagram 2:
• Med bandene skudt ud til maksimal bredde pa horisontalt, plant og fast underlag.
• Modvægtsposition: Fuld vægt og helt ude med undtagelse af hældning bagover,  

hvor modvægten er trukket ind.
• Mæglerfod er lige over jorden, og pælen hviler pa jorden inden hældningen.
• Støttebenene mod jorden under hældning bagover.
• Se operatørmanualen for flere informationer.
• Boremotor til forboring er monteret.
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Kontakt
Per Aarsleff A/S
Fundering
info@aarsleff.com
Tlf. +45 8744 2222

Fundering beskæftiger sig med alle former for 
ramme-, bore- og funderingsopgaver i ind- 
og udland. Afdelingen er en af Europas stør-
ste rammeentreprenører med kontorer i Polen, 
England, Sverige og Tyskland.

Vores store maskinpark spænder fra små efter-
funderingsmaskiner til store specialmaskiner.  
Vi råder således over en meget stor flåde af 
fuldhydrauliske ramme-, presse- og boremaski-
ner samt kraner og vibratorer.



Alle mål er i mm.

Grunddata

Model Junttan PMx 24
Mastelængde  24,4 m (heraf 4 m teleskoperbar)
Maks. hældning forover  15,9 grader (1:3,5)
Maks. hældning bagover  21,8 grader (1:2,5)
Maks. hældning til siden  5,7 grader (1:10)
Maks. pælelængde  18 meter
Hammertyper  Junttan SHK 5/7 (PMx 24 24-3) og SHK 5/6/7 (PMx 24-4)
Maks. faldhøjde  1,2 m
Motorstørrelse og dieselmotoremission  208 kW, Stage III B (Tire 4i)
Spil:  • 1 stk. 13,5 tons hejsespil med fritfaldsfunktion (hammerspil)
 • 1 stk. 10 tons hejsespil med fritfaldsfunktion (pælespil)
 • 1 stk. 3 tons hejsespil (til boremotor)
Vægt i transporttilstand med ballast SHK-5 hammer 70,7 t (inkl. boremotor: 500 kg)
Vægt i transporttilstand med ballast SHK-6 hammer  71,9 t (inkl. boremotor: 500 kg)
Vægt i transporttilstand med ballast SHK-7 hammer  73,2 t (inkl. boremotor: 500 kg)
Vægt i transporttilstand uden hammer  61,0 t (inkl. boremotor: 500 kg)
Vægt i transporttilstand uden ballast og uden hammer  54,6 t (inkl. boremotor: 500 kg)
Vægt i operativ tilstand uden hammer  61,0 t
Fladetryk (statisk)  Maks. 4,8 kg/cm² (SHK5 + 8 tons pæl i mægleren).

Standardudstyr

• Rammehoveder til jernbetonpæle 25 × 25 cm og 30 × 30 cm
• Dykkere til jernbetonpæle 25 × 25 cm og 30 × 30 cm
• Hydraulisk pælestyr
• 17” velfærds- og redskabscontainer
• 10” redskabscontainer
• Dieseltank
• Støtteben
• Udskydelig ballast
• 5 køreplader 2,3 × 6,0 meter (20 mm tykke).

Ekstraudstyr

• Rammehoveder til jernbetonpæle 35 × 
35 cm og 40 × 40 cm

• Dykkere til jernbetonpæle 35 × 35 cm 
og 40 × 40 cm

• Rammehoveder til spuns.


