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Om Twinca 
Twinca A/S er en familieejet, innovativ virksomhed, som hele tiden har for øje 
at rykke grænserne indenfor udviklingen af motorbøre. Hos Twinca A/S bygger 
vi vores maskiner med den mission om at forbedre det generelle arbejdsmiljø. 
Vi ønsker at passe på dine medarbejdere og nedsætte risikoen for arbejdsskader.  

Twinca forbedrer det generelle arbejdsmiljø med fokus på; Ergonomi, bruger-
venlighed samt sikkerhed og stabilitet.   

Vi passer på dine medarbejdere ved at bidrage til et godt arbejdsmiljø og ned-
sætter risikoen for arbejdsskader, da maskinen minimerer behovet for brugen 
af fysiske kræfter, og deraf nedsætter den fysiske belastning. Dette sikres blandt 
andet af den gode arbejdsstilling og et unikt autostyr, som betyder, at maskinen 
er bemærkelsesværdig nem at køre med uanset last, selv under trange og snævre 
forhold. Tillige er der intet behov for høreværn ved brug af EL-modellerne, da 
støjniveauet er minimalt og er langt under arbejdstilsynets anbefalinger om 
brugen af høreværn. 

Et miljørigtigt valg 
Med Twincas El Motorbøre får du bæredygtig værdi for pengene. Twincas 
elektriske modeller er udviklet med fokus på innovativt design og bæredygtighed, 
som underbygger din CSR-politik. De elektriske modeller 
er designet med henblik på at reducere forurening og 
drives af et vedligeholdelsesfrit batteri, som bidrager 
til en både effektiv og ikke mindst miljørigtig maskine. 
Batteriets driftstid holder en hel arbejdsdag.

Koncept



Præsentation af El-modeller  
E-modellerne er betegnelsen for Twincas El-serie, der forbinder de klassiske 
elementer med den nyeste teknologi på markedet.  

Twincas produkt katalog består af et bredt sortiment med både større og mindre 
modeller. Det brede udvalg giver mulighed for at afdække forskellige former for 
arbejde, uafhængigt af om det er på trange og snævre forhold, eller større byg-
gepladser med behovet for en maskine med større lastekapacitet.

El modeller



Tekniske data

Kapacitet:
Indhold i liter: 250 liter
Max last i kg: 500 kg

Batteri: 
Volt:   2x12 V
Ampere timer:  80 Ah
Driftstid: 8 timer 

Egenskaber:
Vægt:  266 kg
Hastighed: 0-6 km/t
Multiindikator: LED display
Tip:  Ja
Sakselift: Nej

Maskinmål:
Tippunkt: 665 mm
Tippet lad bund: 515 mm
Tippet lad top: 1921 mm

E-500



Twinca E-500 er en smal 
eldrevet motorbør med en 
lastekapacitet på 500 kg. 

E-500 er med sine 797 
mm i bredden og 1717 mm 
i længden nem at transportere og manøvrere rundt, 
selv hvor pladsen er trang.  

Ladet er udstyret med tip og har en aflæsningshøjde på 515 mm.

Et fuldopladet batteri kan drive maskinen en hel arbejdsdag, og genoplades i 
løbet af 4-5 timer.  

Maskinernes autostyr mindsker brugen af fysiske kræfter til det minimale selv 
med tungt læs.  

Alm. græsdæk

Maskinens dimensioner ud fra valg af dæk Alle dæk fås også 
som massiv

Maskinmål:
Længde: 1717 mm
Bredde:  797 mm
Højde:   950 mm 



Tekniske data

Kapacitet:
Indhold i liter: 250 liter
Max last i kg: 500 kg

Batteri: 
Volt:   2x12 V
Ampere timer:  80 Ah
Driftstid: 8 timer 

Egenskaber:
Vægt:  264 kg
Hastighed: 0-6 km/t
Multiindikator: LED display
Tip:  Ja
Sakselift: Nej

Maskinmål:
Tippunkt: 970 mm
Tippet lad bund: 520 mm
Tippet lad top: 1926 mm

E-500 Slim



Twinca E-500 Slim har en lastekapacitet 
på 500 kg, og er ideel, hvor plad-
sen er trang.  

Ladet er udstyret med tip og har 
en aflæsningshøjde på 520 mm

Til forskel fra Twincas almin-
delige E-500 model er slimud-
gaven en specificeret version. Med en mindre hjul-bredde 
er maskinens total bredde på 742 mm. Denne motorbør er derfor skræddersyet 
til kirkegårde, have/gartnerier samt inden- og udendørs nedbrydning m.m. 

Et fuldopladet batteri kan drive maskinen en hel arbejdsdag, og genoplades i 
løbet af 4-5 timer.  

Maskinernes autostyr mindsker brugen af fysiske kræfter til det minimale selv 
med tungt læs.  

Slim græsdæk

Maskinens dimensioner ud fra valg af dæk Alle dæk fås også 
som massiv

Maskinmål:
Længde: 1717 mm
Bredde:  742 mm
Højde:   955 mm 



Tekniske data

Kapacitet:
Indhold i liter: 300 liter
Max last i kg: 600 kg

Batteri: 
Volt:   2x12 V
Ampere timer:  112 Ah
Driftstid: 8 timer 

Egenskaber:
Vægt:  307 kg
Hastighed: 0-6 km/t
Multiindikator: LED display
Tip:  Ja
Sakselift: Nej

Maskinmål:
Tippunkt: 643 mm
Tippet lad bund: 507 mm
Tippet lad top: 1987 mm

E-500 Plus



Twincas E-500 plus er til kunden med behovet for en mindre, men kraftfuld 
motorbør, som samtidigt afdækker hullet i Twincas motorbøre-sortiment, og 
ligger sig imellem modellerne E-500 og E-800.  

E-500 Plus adskiller sig ved at have endnu større lastekapacitet, motorkraft og 
batteripakke end E-500.  

E-500 Plus egner sig især til kørsel i terræn, grundet bedre gearing som følge 
af den kraftigere drivaksel. 

Ladet er udstyret med tip og har en aflæsningshøjde på 507 mm

E-500 Plus kan med det større lad laste op til 600 kg og kan rumme flere liter 
end standard 500 kg-modellerne.  

Et fuldopladet batteri kan drive maskinen en hel arbejdsdag, og genoplades i 
løbet af 4-5 timer.  

Maskinernes autostyr mindsker brugen af fysiske kræfter til det minimale selv 
med tungt læs.  

Alm. græsdæk

Maskinens dimensioner ud fra valg af dæk Alle dæk fås også 
som massiv

Maskinmål:
Længde: 1871 mm
Bredde:  865 mm
Højde:   870 mm 



Tekniske data

Kapacitet:
Indhold i liter: 400 liter
Max last i kg: 800 kg

Batteri: 
Volt:   2x12 V
Ampere timer:  150 Ah
Driftstid: 8 timer 

Egenskaber:
Vægt:  390 kg
Hastighed: 0-6 km/t
Multiindikator: LED display
Tip:  Ja
Sakselift: Nej

Maskinmål:
Tippunkt: 829 mm
Tippet lad bund: 720 mm
Tippet lad top: 2395 mm

E-800



Med Twincas E-800 model får du en 100% el-drevet motorbør med en laste-
kapacitet på 800 kg, som er ideel til større byggeprojekter såsom nedbrydning.  

Ved kørsel i terræn gør muligheden for græsdæk, Twinca hjulophæng og auto-
styre at blødt underlag ikke køres op selv i skarpe sving.

Ladet er udstyret med tip og har en aflæsningshøjde på 720 mm. 

Et fuldopladet batteri kan drive maskinen en 
hel arbejdsdag, og genoplades i løbet af 5-6 
timer.  

E-800 er udstyret med forstærket lad, hvilet 
gør den ideel til nedbrydning og andre erhverv 
som kan være særlig hård ved udstyret. 

Maskinernes autostyr mindsker brugen af fysiske 
kræfter til det minimale selv med tungt læs.  

Alm. græsdæk(1) Bred græsdæk(2) Traktordæk(3)

Maskinens dimensioner ud fra valg af dæk Alle dæk fås også 
som massiv

Maskinmål:
Længde: 2028 mm
Bredde(1):  865 mm
Bredde(2): 920 mm 
Bredde(3):  865 mm
Højde:   985 mm 



Tekniske data

Kapacitet:
Indhold i liter: 250 liter
Max last i kg: 500 kg

Batteri: 
Volt:   2x12 V
Ampere timer:  112 Ah
Driftstid: 8 timer 

Egenskaber:
Vægt:  417 kg
Hastighed: 0-6 km/t
Multiindikator: LED display
Tip:  Ja
Sakselift: Ja

Maskinmål:
Tippunkt: 1396 mm
Tippet lad bund: 1304 mm
Tippet lad top: 2708 mm

ES-500



Twinca ES-500 er en smal eldrevet motorbør med en 
lastekapacitet på 500 kg. 

ES-500 er med sine 797 mm i bredden og 1768 mm i 
længden nem at transportere og manøvrere rundt, selv 
hvor pladsen er trang.  

ES-500 er udstyret med hydraulisk højtip og med 
en aflæsningshøjde på 1304 mm sikres en altid 
sikker, nem og problemfri losning med brugen af kun denne ene maskine.  

ES-500 er udstyret med forstærket lad, hvilet gør den ideel til nedbrydning og 
andre erhverv som kan være særlig hård ved udstyret. 

Højtip funktionen effektiviserer dit arbejde og udmærker sig ved losning til 
bunke eller losning ind over en høj kant som f.eks. en container.  

Et fuldopladet batteri kan drive maskinen en hel arbejdsdag, og genoplades i 
løbet af 4-5 timer.  

Maskinernes autostyr mindsker brugen af fysiske kræfter til det minimale selv 
med tungt læs.     

Alm. græsdæk

Maskinens dimensioner ud fra valg af dæk Alle dæk fås også 
som massiv

Maskinmål:
Længde: 1768 mm
Bredde:  797 mm
Højde:   976 mm 



Tekniske data

Kapacitet:
Indhold i liter: 250 liter
Max last i kg: 500 kg

Batteri: 
Volt:   2x12 V
Ampere timer:  112 Ah
Driftstid: 8 timer 

Egenskaber:
Vægt:  441 kg
Hastighed: 0-6 km/t
Multiindikator: LED display
Tip:  Ja
Sakselift: Ja

Maskinmål:
Tippunkt: 1399 mm
Tippet lad bund: 1307 mm
Tippet lad top: 2712 mm

ES-500 Slim



Twinca ES-500 Slim har en lastekapacitet på 500 kg og er ideel, hvor pladsen er 
trang.  

Med en mindre hjul-bredde er maskinen endnu smallere end E-500 og har en 
total bredde på 742 mm. Denne motorbør er derfor skræddersyet til kirkegår-
de, have/gartnerier samt inden- og udendørs nedbrydning m.m. 

ES-500 slim er udstyret med forstærket lad, hvilet gør den ideel til nedbrydning 
og andre erhverv som kan være særlig hård ved udstyret.

ES-500 Slim er udstyret med hydraulisk højtip og med en aflæsningshøjde på 
1307 mm sikres en altid sikker, nem og problemfri losning med brugen af kun 
denne ene maskine.  

Højtip funktionen effektiviserer dit arbejde og udmærker sig ved losning til 
bunke eller losning ind over en høj kant som f.eks. en container. 

Et fuldopladet batteri kan drive maskinen en hel arbejdsdag, og genoplades i 
løbet af 4-5 timer.  

Maskinernes autostyr mindsker brugen af fysiske kræfter til det minimale selv 
med tungt læs.  

Bemærk denne 
model sælges kun 
med massive dæk. 

Slim græsdæk

Maskinens dimensioner ud fra valg af dæk

Maskinmål:
Længde: 1768 mm
Bredde:  742 mm
Højde:   979 mm 



Tekniske data

Kapacitet:
Indhold i liter: 400 liter
Max last i kg: 800 kg

Batteri: 
Volt:   2x12 V
Ampere timer:  150 Ah
Driftstid: 8 timer 

Egenskaber:
Vægt:  488 kg
Hastighed: 0-6 km/t
Multiindikator: LED display
Tip:  Ja
Sakselift: Ja

Maskinmål:
Tippunkt: 1516 mm
Tippet lad bund: 1394 mm
Tippet lad top: 3081 mm

ES-800



Med Twincas ES-800 model får du en 100% el-drevet motorbør med en laste-
kapacitet på 800 kg, som er ideel til større byggeprojekter såsom nedbrydning.  

ES-800 er udstyret med hydraulisk højtip, og med en aflæsningshøjde op til 
1394 mm sikres en altid nem, sikker og problemfri losning med brugen af kun 
denne ene maskine.  

ES-800 er udstyret med forstærket lad, hvilet gør den ideel til ned-
brydning og andre erhverv som kan være særlig hård ved udsty-
ret.

Højtip funktionen effektiviserer dit arbejde og udmærker sig ved 
losning til bunke eller losning ind over en høj kant som f.eks. en 
container. 

Med en højde på 1053 mm har ES-800 en meget 
bekvem læssehøjde. 

Et fuldopladet batteri kan drive maskinen en 
hel arbejdsdag, og genoplades i løbet af 5-6 
timer.  

Maskinernes autostyr mindsker brugen af fysiske 
kræfter til det minimale selv med tungt læs.  

Maskinens dimensioner ud fra valg af dæk Alle dæk fås også 
som massiv

Alm. græsdæk(1)

Kun Massiv
Bred græsdæk(2)

Kun Massiv
Traktordæk(3)

Maskinmål:
Længde: 2016 mm
Bredde(1):  865 mm
Bredde(2): 920 mm 
Bredde(3):  865 mm
Højde:   1053 mm 



Danmarks stærkeste lineup indenfor 
motorbøre



G-modellen er for dem, der elsker den klassiske benzindrevne motorbør, som 
efterspørger en brugervenlig, sikker og ergonomisk maskine.  

Her adskiller G modellen sig fra tilsvarende modeller på markedet ved at være 
udstyret med et unikt styretøj og autostyr, som gør Twincas motorbør mere 
manøvredygtige og mere brugervenlige. Autostyr gør det nemt at køre og dreje 
rundt selv med tung last, og det medfører en væsentlig mindre fysisk belast-
ning af operatøren. 

Fælles for G-modellerne er en lastekapacitet op til 800 kg. Motorbøren er 
designet op omkring at sikre operatøren en korrekt ergonomisk arbejdsstilling, 
og deraf mindske risikoen for arbejdsskader og fysisk hård belastning.

Benzin modeller



Tekniske data

Kapacitet:
Indhold i liter: 400 liter
Max last i kg: 800 kg

Motor: 
Hestekrater: 7 hk
Bredstof:  Benzin
Tankstørrelse: 3,8 L 

Egenskaber:
Vægt:  339 kg
Hastighed: 0-6 km/t
Batteri:  12 V
Tip:  Ja
Sakselift: Nej

Maskinmål:
Tippunkt: 809 mm
Tippet lad bund: 633 mm
Tippet lad top: 2400 mm

G-800



G-800 er Twincas videreudvikling af den klassiske motorbøre tilført ny 
teknologi. 

Grundet autostyr er G-800 let at manøvrere med minimalt brug af fysiske 
kræfter, selv igennem svært tilgængeligt terræn og med tungt læs. 

G-800 er en benzindrevet model med en lastekapacitet på op til 800 kg.  

Ladet er udstyret med tip og har en aflæsningshøjde på 633 mm.  

Alle Twincas motorbøre har som standard, en fuldstændig trinløs justering af 
hastigheden. Påmonteret sikkerhedsanordning på styretøjet, som reverserer 
kørselsretningen ved aktivering, så operatøren ikke er i fare for at blive klemt. 

Græsdæk

Maskinens dimensioner ud fra valg af dæk

Maskinmål:
Længde: 2206 mm
Bredde:  851 mm
Højde:   999 mm Bemærk denne 

model sælges kun 
med luftfyldte dæk. 



Tekniske data

Kapacitet:
Indhold i liter: 400 liter
Max last i kg: 800 kg

Motor: 
Hestekrater: 7 hk
Bredstof:  Benzin
Tankstørrelse: 3,8 L 

Egenskaber:
Vægt:  420 kg
Hastighed: 0-6 km/t
Batteri:  12 V
Tip:  Ja
Sakselift: Ja

Maskinmål:
Tippunkt: 1442 mm
Tippet lad bund: 1242 mm
Tippet lad top: 3025 mm

GS-800



GS-800 er en videreudvikling af G-800 og er udstyret med højtip samt auto-
styr.  

GS-800 er udstyret med hydraulisk højtip og med en aflæsningshøjde op til 
1242 mm sikres en altid nem, sikker og problemfri losning med brugen af kun 
denne ene maskine.  

Højtip funktionen effektiviserer dit arbejde og 
udmærker sig ved losning til bunke eller losning 
ind over en høj kant som f.eks. en container. 

Med en højde på 1035 mm har GS-
800 en meget bekvem 
læssehøjde. 

Autostyretøjet gør, at 
Twinca Dumper GS-800 
er let at manøvrere med 
minimalt brug af fysiske kræfter, 
selv igennem svært tilgængeligt 
terræn og med tungt læs. 

Traktordæk

Maskinens dimensioner ud fra valg af dæk Alle dæk fås også 
som massiv

Maskinmål:
Længde: 2270 mm
Bredde:  781 mm
Højde:   1035 mm 
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