
FØRERSÆDER
– værsgo at tage plads

Entreprenør . Traktor . Truck . Småmaskiner



ER
IK

 JA
CO

B
SE

N

ERIK JACOBSEN A/S
– din sædeleverandør i mere end 25 år

Erik Jacobsen A/S blev grundlagt i 1988. Siden 1992 har firmaet fungeret som importør af GRAM-
MER produkter i Danmark. I begyndelsen bestod varesortimentet primært af sæder til traktorer, 
gaffeltrucks og entreprenørmaskiner.
 
Det er siden blevet udvidet med sæder til busser, last biler og varevogne m.m. Erik Jacobsen A/S 
har erfarne medarbejdere med specialviden om de brancher vi samarbejder med. Det sikrer 
vores kunder en god service.

GRAMMER tilbyder de mest avancerede pro-
dukter til alle mobile arbejdspladser  
– fra traktorer, anlægsmaskiner,  
minimaskiner og gaffeltrucks til lastvogne, 
busser, varevogne, tog, skibe samt en 
mængde af special opbyg ninger.

Med det ergonomiske design, sætter 
GRAMMER nye stand arder indenfor 
siddekomfort og betjeningsglæde.
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Per Hedelund
Teknisk chef 
Mobil: 20 25 21 99

Erik Jacobsen
Direktør

Louise Jacobsen
Direktør, 
Marketing ansvarlig

Lillian Karlsen
Bogholder  

Stefan Kristensen 
Salgskonsulent
Mobil: 26 30 21 99

Bare spørg os – vi vil med glæde rådgive dig.
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Erik Jacobsen A/S har været GRAMMER importør i over 25 år i Danmark. Hvert år 
afholdes der et eftermarkedsmøde for alle GRAMMERs sædeimportører fra hele 
Verden. I marts 2013 blev viborgvirksomheden belønnet med den prestigefyldte 
’International Dealer of the Year’ pris.
 
Herudover blev Erik Jacobsen A/S ligeledes udnævnt som ’Best International Dealer 
2012’ inden for salg af entreprenørsæder. Med disse to priser har Erik Jacobsen i 
alt modtaget 13 priser siden 2003, hvor man indførte den årlige prisuddeling hos 
GRAMMER.
 
Det er i øvrigt første gang i GRAMMER koncernens historie at en GRAMMER importør 
modtager ‘Dealer of the Year’ prisen 5 gange. Priserne gives ud fra virksomhedens 
omsætning i forhold til BNP. GRAMMER har omkring 40 importører fordelt over hele 
Verden.

For over 100 år siden, i år 1880, startede succeshistorien 
om GRAMMER med åbningen af et saddelmageri af Willibald 
Grammer i Amberg, Tyskland. Siden da har GRAMMER udvik-
let sig fra at være en regional fabrikant af sædehynder til at 
være en af de ledende globale producenter på markedet for 
førersæder.
 
GRAMMER går altid i spidsen når det kommer til udvikling, 
både hvad angår ergonomi, design og teknologi. Virksomhe-
den arbejder tæt sammen med ergoterapeuter, arbejdstilsyn 
og andre fagfolk for at sikre at sæderne produceres ud fra de 
seneste principper, regler og love. 

GRAMMER har deres eget testcenter hvor ALT gennemtestes 
over lange perioder inden det sendes ud af fabrikken. På den 
måde sikres slutbrugeren det bedst mulige produkt.
 
De er altid på forkant med de seneste trends, naturligvis 
uden at gå på kompromis med funktionaliteten. Teknologi er 
et nøgleord i virksomheden og GRAMMER er her ikke blot en 
markedsfølger, men sætter derimod en ære i at være en af 
de første på markedet med nye idéer.

GRAMMER
– Med over 100 år på bagen

AWARD WINNER

Prisbelønnet dansk importør
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GRAMMER Actimo® serien er udviklet specielt til større entreprenør-
maskiner. Actimo leverer den ultimative førerkomfort, hvilket hjælper 
dig til at udføre dit arbejde på bedste vis gennem hele arbejdsdagen. 

Den ekstra høje sæderyg er ergonomisk udformet for maksimal ryg- 
og sidestøtte. Nakkestøtten er justerbar i højde og vinkel. Luftlænde-
trykket samt justerbar sædepude i dybde og vinkel er med til at give 
dig den optimale fleksibilitet og holder dig frisk og fuld af energi.

ACTIMO®

Det rigtige sæde gør hårdt  
arbejde nemmere
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Høj ryg og justerbar nakkestøtte 
Forbliv afslappet mens du kører, med optimal ryg- og 
sidestøtte. Den høje ryg er udstyret med ergonomisk 
udformede hynder og med ekstra skum i siderne for 
at yde ekstra støtte. Nakkestøtten kan hurtigt og let 
tilpasses førerens job og højde, over 100 mm i højden 
og 38° i vinklen.

Justerbar sædedybde
Justerbar i 4 trin for  
at støtte chaufførens  
lår, uanset højde. 

Luftlændetryk
Rygstøtte blot ved et tryk på en knap. Luftlændetrykket 
former sig efter ryggen, hurtigt og præcist – hvilket får 
føreren til at føle det komfortabelt at sidde i sædet, 
samtidigt med at det forebygger alvorlige rygskader, så 
som diskosprolaps o.lign.

Elektronisk vægtjustering
Sæt dig ned og kør. Actimo Evolution har sensorer og et 
elektronisk kontrolsystem der tilpasser sædet efter føre-
rens vægt helt automatisk. Dette gør at sædets affjedring 
kan arbejde optimalt og dermed sørge for bedre ergono-
mi og sikkerhed. Ingen vægtindstillinger er nødvendige 
ved førerskift – sædet tilpasser sig automatisk ved selv 
den mindste vægtforskel.

DESIGN FOR USE
Actimo Evolution brillerer med sit brugervenlige ’Design for Use’. Alle greb er designet til at brugeren ved berøring helt intuitivt 
ved hvordan det skal manøvreres. Hvert enkelt greb har en unik form der skal forhindre at man forveksler dem med hinanden. 
Alle greb sidder hvor du forventer dem. Dette gør det let at finde præcis dén position der passer den enkelte fører uden at 
behøve at kigge i brugermanualen først.
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2   Glideskinner, 210 mm vandring  
for nem indstilling af sædet til køretøjet.

3   Justerbar sædevinkel 
Reducerer tryk på undersiden af dine knæ.  
Justerbar i 4 trin i 3°-11° vandring. 

5   Ekstra brede hynder 
Disse komfortable hynder forhindrer føreren i at glide 
rundt på sædet.

8   Dokumenttaske 
Diskret placeret på sædets ryg.

9   Opklappelige armlæn 
Kan klappes op eller justeres i højde og vinkel.  
Med stofbetræk som er yderst behageligt at hvile  
armen på.

11   Kontakt for Aktivt klimasystem  
inkl. varme

12   Rygvinkelindstilling 
Hvis der er plads i kabinen til det, kan sæderyggen 
justeres bagud i små trin, når man har behov for at 
holde en pause. Ryggen kan også klappes helt frem over 
sædehynden.

13   80 mm højdejustering 
Find den ideelle siddeposition uanset højde på føreren.

14   Justerbar støddæmper 
Kan indstilles efter arbejdsforholdene.

15   Plandæmper 
Opfanger stød og vibrationer i kørselsretningen.  
Giver en mere behagelig kørsel i hårdt terræn.

45 mm

ACTIMO. MANGE ENESTÅENDE DETALJER6
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Aktivt klimasystem med varme
En af de vigtigste ting der får føreren til at føle 
sig tilpas i sædet er en behagelig temperatur. 
Selv med aircondition i kabinen kan førerens 
krop blive varm i kontakt med sædet. Derfor 
er Actimo Evolution udstyret med et aktivt 
klimasystem som fjerner fugt fra kroppen. 
På den måde vil føreren aldrig mere sidde 
ved rattet badet i sved. På kolde dage holder 
sædevarmen dig dejlig varm.

Lavfrekvensaffjedring
Yder føreren den mest komfortable siddekomfort. Lavfrekvensaffjedring med luftkom-
pressor. En innovativ løsning der opfanger stød og vibrationer mere effektivt, giver 
dig en afslappet og stressfri arbejdsdag, i særdeleshed ved høj fart. Øget komfort og 
beskyttelse af din rygsøjle. 

PerspirationBody Heat

Fabric

Ventilation layerFan

Foam

Activated charcoal

ACTIMO EVOLUTION
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Actimo Evolution Actimo XXL

ACTIMO EVOLUTION
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Actimo XL fås også i en  
specialversion med  
3-punktssele.

Actimo XL Actimo M

ACTIMO XXL/XL/M
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PERFEKT STØTTE TIL TOPPRÆSTATIONEN

Specifikationer Actimo  
Evolution SB*

Actimo  
Evolution FB** Actimo XXL Actimo XL  

3-punkt Actimo XL Actimo M

Type MSG 95EL/722 MSG 95EL/722 MSG 97AL/722 MSG 95AL/732 MSG 95A/722 MSG 85/722 

APS (Automatisk vægtjustering) ● ● ● ● ●
Armlæn 

Højdejusterbare og opklappelige ● ● ○ ○ ○ ○ 
65 x 270 mm ○ ○ ○ ○ 
60 x 380 mm justerbar vinkel ○ ○ ○ ○ 
80 x 380 mm justerbar vinkel ○ ○ ○ ○ 
80 x 380 mm justerbar vinkel med stof ● ● 
Betræk 

Stof ● ● ● ● ● ● 
Nappa ○ ○ ○ 
20° drejeskive ○  ○ ○ 
Affjedring 

Luftaffjedring 12 volt ● ●  ● 
Luftaffjedring 24 volt ● ● ● ● ● 
Mekanisk affjedring ● 
Lavfrekvensaffjedring ● ● ● ● 
Justerbar støddæmper ● ● ● ● ● 
100 mm fjedervandring ● ● ● ● ● ● 
Vægtjustering ● ● ● ● ● ● 
Automatisk ● ● ● 
Aktiv (elektronisk) ● ● 
Højdejustering 

80 mm trinløs med luft ● ● ● ● ● 
60 mm 3 trin (mekanisk) ● 
Klimasystem 

Passiv ● ● ● 
Aktiv ● ● 
Nakkestøtte ● ● ○ ○ ○ ○ 
Længdeindstilling op til 210 mm ● ● ● ● ● ● 
Plandæmper ● ● ● ● ● ●
Lændetryk 

Luft ● ● ● ● 
Mekanisk ● ● 
Justerbar rygvinkel ● ● ● ● ● ● 
Sideværtsplandæmper ○ ○ ○  ○ ○ 
Sædepude bredde 550 mm 490 mm 490 mm 490 mm 490 mm 490 mm 

Sædevarme ● ● ● ● ○ ○ 
Justerbar sædepude (vinkel/længde) ● ● ● ● ● ● 
Sikkerhedskontakt ● ● ○ ○ ○ ○ 
Dokumenttaske ● ● ○ ○ ○ ○ 
Sikkerhedssele ● ● ○ ○ ○ 
3-punkts sikkerhedssele ● 
Frameco armlæn ○ ○ ○ ○ 
Joystikkasser ○ ○ ○  ○ ○ 

● Standardudstyr    ○ Ekstra udstyr * Sidebetjent     ** Frontbetjent
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En evolution indenfor siddekomfort til mellemklasse – samt store 
traktorer.

Landbruget bliver mere professionelt. Det samme gør vores sæder. 
Hurtig omstrukturering af landbrugssektoren og en øget professio-
nel tilgang har ændret hele indstillingen til landbruget dramatisk. 
Dette har fået os til at optimere funktionaliteten og designet af 
vores kendte Maximo® serie.

MAXIMO®

 Værsgo at tage plads
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ERGONOMI I HØJSÆDET
Maximo® Evolution Active sætter nye standarder indenfor ergonomi og komfort med en affjedring der er elektronisk aktiv. 
Vores øvrige luftsæder i serien er ligeledes blevet optimerede med det helt nye Dynamic Damping System™ - dette gælder 
på Maximo Evolution Dynamic og Maximo Dynamic. Blandt vores sæder med luftaffjedring tilbydes Maximo Comfort der kan 
erhverves for relativt få penge i forhold til ydeevnen. Det samme gælder den mekaniske model i serien – Maximo Basic.

MAXIMO. NYE TRENDS OG GOD KOMFORT.

1   Elektronisk aktiv vægtjustering 
Fuldautomatisk vægtjustering.  
Ingen betjening nødvendig.

2   Plandæmper 
Opfanger stød og vibrationer i kørselsretningen. Giver 
en mere behagelig kørsel i hårdt terræn.

3   Glideskinner, 210 mm vandring 
For nem indstilling af sædet til køretøjet.

4   Justerbar sædevinkel 
Justerbar i 4 positioner for at minimere trykket bag på 
knæene.

5   Justerbar sædedybde 
Justerbar i 5 positioner for at støtte lårene optimalt efter 
forskellige benlængder.

6   Justerbare armlæn 
Justerbar i højde og vinkel.

8   Integreret rygforlænger 
Justerbar i 13 trin fra 475 til 645 mm for at imødekom-
me den enkelte førers højde.

9   Dokumenttaske 
Diskret placeret på sædets ryg.

10   Konturformet ryghynde  
For optimal rygstøtte.

11   Kontakt til aktivt klimasystem 
Inkl. varme.

12   Luftlændetryk 
Justeres hurtigt og præcist efter førerens ryg for at yde 
den optimale rygstøtte.

13   Rygvinkel indstilling 
Hvis der er plads i kabinen til det, kan sæderyggen 
justeres bagud i små trin, når man har behov for at 
holde en pause. Ryggen kan også klappes helt frem over 
sædehynden.

14   Sideværtsplandæmper 
Opfanger stød fra siderne.

15   80 mm højdejustering 
Find den ideelle siddeposition uanset højde på føreren.

17   Drejeskive 
Drejbar i 20˚ til hver side, for at gøre ind- og udstigning 
lettere samt når udstyr placeret bagpå køretøjet skal 
tjekkes. 

EAC (Elektronisk Active) affjedring  
med 12V kompressor
Passer til store traktorer
EAC affjedringen på Maximo Evolution Active minimerer 
de vibrationer og stød førere af store traktorer udsæt-
tes for. Dette innovative nye elektroniske system af den 
aktive vertikale affjedring reducerer de sundhedsskade-
lige vibrationer med 40% i forhold til en lavfrekvensaf-
fjedring. Højintensitetsstød kan endda reduceres med 
op til hele 75%. Maximo Evolution 
Actives plug&play løsning gør det 
nemt at installere sædet i maskinen.

Lavfrekvensaffjedring 
Passer til mellemstore og store traktorer
Den vibrationsoptimerede luftaffjedring er ideel til 
store køretøjer med en lav neutral frekvens. For 
eksempel absorberer lavfrekvensaffjedringen de 
vertikale vibrationer og stød for at forhindre sædet i 
at hoppe, i kritiske arbejdssituationer.  
Et positionssystem sørger 
for at sædet automatisk 
tilpasses førerens vægt.

Luftaffjedring
Passer til standard traktorer
Det bliver næppe lettere at justere sædets højde og 
tilpasse det til førerens vægt: Et simpelt tryk på en knap! 
Den nemme betjening af luftaffjedringen giver en vigtig 
fordel: Føreren holdes frisk i længere tid.

Mekanisk affjedring
Passer til standard traktorer
På Maximo Basic kan højdejusteringen indstilles i tre 
trin ved at løfte op i sædets overdel. Vægtjusteringen 
tilpasses ved at betjene håndtaget herfor i bunden af 
affjedringen foran.  
Resultat: Maksimal affjedringskomfort i sædet med 
mekanisk affjedring.

12



TRA
K

TO
R

Dynamisk støddæmper
Den nye dynamiske støddæmper åbner en ny dimension indenfor sæder med passive affjed-
ringer til store og mellemstore traktorer. Dette nyudviklede system giver endnu mere komfort 
til den i forvejen yderst bekvemme lavfrekvensaffjedring, ved at reducere lavfrekvensvibratio-
nerne endnu mere effektivt. Ydermere regulerer den dynamiske støddæmper hårdheden efter 
ændringer i terrænet. Dette forbedrer ikke blot komforten og sikkerheden for føren, men sætter 
også nye standarder for passive affjedringers produktivitet og omkostningseffektivitet.

Den viste model kan afvige fra 
standardversionen.

MAXIMO EVOLUTION ACTIVE

 Aktivt klimasystem  
med varme 
Giver et behageligt  
siddeklima under  
hele køreturen. 
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MAXIMO EVOLUTION ACTIVE // MAXIMO EVOLUTION DYNAMIC // MAXIMO DYNAMIC 
MAXIMO COMFORT PLUS // MAXIMO COMFORT

Maximo Evolution Active

Maximo Evolution Dynamic

Maximo Dynamic
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MAXIMO BASIC

Maximo Comfort Plus Maximo Basic

Maximo Comfort
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VISIONÆR KNOW-HOW

Specifikationer Maximo Evolution 
Active 

Maximo Evolution 
Dynamic Maximo Dynamic Maximo Comfort 

Plus Maximo Comfort Maximo Basic 

Type MSG 95EAC/741 MSG 95AL/741 MSG 95AL/741 MSG 95A/731 MSG 95G/731 MSG 85/721 

APS (Automatisk vægtjustering) ● ● ● ● 
Armlæn 

Højdejusterbare og opklappelige ● ● ● ● ● ● 
65 x 270 mm ● ● 
60 x 380 mm justerbar vinkel ● 
80 x 380 mm justerbar vinkel ● 
80 x 380 mm justerbar vinkel med stof ● ● 
Betræk 

Stof ● ● ● ● ● ● 
Nappa ● ● ● 
20° drejeskive ● ● ● ○ ○ ○ 
Affjedring 

Mekanisk affjedring ● 
Luftaffjedring 12 volt ● ● ● ● ● 
Lavfrekvensaffjedring ● ●  
Elektronisk aktiv affjedring ● 
Støddæmper 

Støddæmper ● ● ●
Dynamisk støddæmper ● ● 
Automatisk støddæmper ● 
Fjedervandring 

100 mm ● ● ● 
120 mm ● ● ● 
Vægtjustering ● ● ● ● ● ● 
Aktiv elektronisk ● ● 
Automatisk ● ● 
Manuel ● ● 
Højdejustering 

60 mm trinløs med luft ●
80 mm trinløs med luft ● ● ● ● 
80 mm 4-trin, mekanisk ● 
Klimasystem 

Passiv ● 
Aktiv ● ● 
Længdeindstilling op til 210 mm ● ● ● ● ● ● 
Plandæmper ● ● ● ● ● ● 
Lændetryk 

Luft ● ● ●  
Mekanisk ● ● ● 
Justerbar rygvinkel ● ● ● ● ● ● 
Sideværtsplandæmper ● ● ● ○ ○ ○ 
Sædepude bredde 550 mm 550 mm 550 mm 530 mm 520 mm 480 mm 

Sædevarme ● ● ● ○ ○ ○ 
Justerbar sædepude (vinkel/længde) ● ● ● ● 
Sikkerhedskontakt ● ● ○ ○ ○ ○ 
Dokumenttaske ● ● ● ○ ○ ○ 
Sikkerhedssele ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
Frameco armlæn ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

● Standardudstyr    ○ Ekstra udstyr
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Den mest komfortable ting der kan ske for en kom-
pakttraktor. Kompakttraktorer, f.eks. vingårds-, planta-
ge- og anlægskøretøjer, har kun begrænset plads til et 
førersæde. Så det er godt at GRAMMER nu kan præsen-
tere Primo® Professional serien. Et innovativt, kompakt 
traktorsæde med lavprofil-, lavfrekvensluftaffjedring som 
udfordrer præcis den begrænsning.

PRIMO®

PROFESSIONAL
En ny dimension inden for  
siddekomfort
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600

KOMPAKT OG KOMFORTABEL 
– ikke længere en umulighed
Sædet reducerer helkropsvibrationerne til et minimum og forbedrer dermed førerens siddekomfort. Fordi sædet har et sæde-
indekspunkt på 238 mm, kan det med fordel anvendes på langt de fleste kompakttraktorer, hvor der er begrænset indbyg-
ningshøjde. Er det derimod indbygningsbredden der er en udfordring, benyttes vores Compacto®serie.

PRIMO PROFESSIONAL. BEDSTE STØTTE I ALLE RETNINGER.

2   Glideskinner, 210 mm 
For nem indstilling af sædet til køretøjet

3   Vægtjustering 
Vægtjustering med luft, gør indstillingen let,  
fra 45-170 kg. 

4   Sædevarme (ekstraudstyr) 
For et behageligt siddeklima.

5   Justerbare armlæn (ekstraudstyr) 
Justerbare i højde og vinkel.

6   Justerbar rygforlænger 
I 13 trin fra 475 til 645 mm for præcis justering til føre-
rens højde.

7   Asymmetrisk ryghynde 
For mere albuerum i højre side og fuld rygstøtte i ven-
stre side. Dette giver mere frihed for føreren, når man 
kører baglæns. 

8   Lændetryk 
Hurtig og præcis justering af lændetryk sikrer føreren 
den optimale støtte af den nedre del af ryggen.

9   Justerbar rygvinkel 
Kan justeres i en vinkel på mellem -5˚ og +30˚ med 2,5˚ 
mellem trinene. 

10   60 mm højdejustering 
Find den ideelle siddeposition uanset højde på føreren.

18
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Lavprofil luftaffjedring
Endnu en nyudvikling fra GRAMMER. En luftaffjedring med 12 volts kompressor til 
kompakttraktorer. Denne lavfrekvensaffjedring reducerer selv de mest voldsomme 
stød og vibrationer, hvilket sikrer føreren en behagelig og afslappet kørsel i alle ar-
bejdssituationer. Dette beskytter rygsøjlen mod diskusprolaps og andre ryglidelser. 

Den viste model kan afvige fra 
standardversionen.

PRIMO PROFESSIONAL
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Ring 86 60 21 99
for at booke et besøg af vores dygtige 
sælgere. Vi medbringer relevante sæder 
til fremvisning.

www.erikjacobsen.dk 
Vi kan desuden findes på flere fagmesser, heriblandt  
Agromek og Erhvervs&Håndværksmessen i Herning.  
Hold øje med vores hjemmeside for yderligere info.

Besøg os
i firmaet på Lundvej 30 i Viborg og se og prøv en stor  
del af vores produktudvalg i vores showroom.

ERIK JACOBSEN
DÆKKER HELE 
DANMARK
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I de små traktormodeller, så som kompaktmaskiner og 
minigravere, er der ofte sparet på komforten pga. den 
begrænsede plads. Compacto serien er skræddersyet 
til at gøre op med dette, med tre sædebredder at vælge 
mellem. På trods af de smalle mål, lever serien fuldt ud 
op til alle GRAMMERs standarder for; affjedring, sæde og 
betjeningsmuligheder: 80 mm fjedervandring, individuel 
vægtjustering og plandæmper.

COMPACTO
Der er altid plads til et  
komfortabelt sæde
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1   Højdejustering i tre trin
2   Vægtjustering

3  Glideskinner, 180 mm

4   Opklappelige armlæn (ekstraudstyr)

5   Justerbar rygforlænger (ekstraudstyr) 
Den integrerede rygforlænger kan indstilles i højden 
eller sænkes helt ned, om nødvendigt. Dette forebygger 
rygskader forårsaget af dårlig rygholdning og holder 
føreren afslappet under hele køreturen. 

6   Praktisk og attraktivt design.

7   Asymmetrisk ryghynde  
For større bevægelsesfrihed. 

8   Justerbart lændetryk  
En indstillingsmulighed der ikke blot giver øget komfort, 
men også forebygger skader på rygsøjlen.

9   Justerbar rygvinkel.

10   Sikkerhedssele (ekstraudstyr)

11   Mekanisk affjedring med 80 mm fjedervandring.

KOMPAKTSÆDE  
TIL MINDRE TRAKTORER
Alle sæderne er udstyrede med justerbart ryglæn og mekanisk lændetryk.   
Ønsker man yderligere komfort kan der tilkøbes integreret rygforlænger og armlæn.

Den viste model kan afvige fra 
standardversionen.

COMPACTO BASIC W
5
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1   Trinløs højde- og vægtjustering

2   Låsbar plandæmper (ekstraudstyr)  
For reducering af helkropsvibrationer i kørselsretningen, 
specielt velegnet ved kørsel i høj fart, trailerkørsel eller 
kørsel i hårdt terræn.

3   Glideskinner, 180 mm.

4   Opklappelige armlæn (ekstraudstyr)

5   Justerbar rygforlænger (ekstraudstyr) 
Den integrerede rygforlænger kan indstilles i højden 
eller sænkes helt ned, om nødvendigt. Dette forebygger 
rygskader forårsaget af dårlig rygholdning og holder 
føreren afslappet under hele køreturen.

6   Praktisk og attraktivt design.

7   Asymmetrisk ryghynde  
For større bevægelsesfrihed 

8   Justerbart lændetryk  
En indstillingsmulighed der ikke blot giver øget komfort, 
men også forebygger skader på rygsøjlen.

9   Justerbar rygvinkel
10   Sikkerhedssele (ekstraudstyr)
11   Luftaffjedring med 80 mm fjedervandring

Den viste model kan afvige fra 
standardversionen. Der tages 

forbehold for tekniske ændringer 
og målafvigelser. 

COMPACTO COMFORT W

3

11

10

9

8

7

6

2

1

4

5

23



TR
A

K
TO

R 
O

G
 S

M
Å

M
A

SK
IN

ER

COMPACTO 
COMFORT M

COMPACTO 
COMFORT S

De viste modeller kan afvige fra standardversionerne.

Specifikationer Compacto 
Comfort W

Compacto 
Comfort M

Compacto  
Comfort S

Compacto  
Basic W

Compacto 
Basic M 

Compacto 
Basic S 

Type MSG 93/721 MSG 93/521 MSG 93/511 MSG 83/721 MSG 83/521 MSG 83/511 
Affjedring 
Luftaffjedring med 12V kompressor ● ● ● 
Mekanisk affjedring ● ● ● 
Fjedervandring 
80 mm ● ● ● ● ● ● 
Vægtjustering (fra 50-130 kg) 
Kombineret vægt- og højdejustering ● ● ● 
Manuel  ● ● ● 
Højdejustering 
60 mm trinløs med luft ● ● ● 
60 mm 3-trin, mekanisk ● ● ● 
Længdeindstilling op til 180 mm ● ● ● ● ● ● 
Plandæmper ● ○ ○ ○ ○ ○ 
Lændetryk 
Mekanisk ● ● ● ● ● ● 
Justerbar rygvinkel ● ● ● ● ● ● 
Rygforlænger ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
Sædepude bredde 480 mm 450 mm 400 mm 480 mm 450 mm 400 mm 

EKSTRAUDSTYR 
Justerbare armlæn (60x320 mm) ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
Frameco armlæn ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
Sikkerhedssele ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
Sikkerhedskontakt ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
Sædevarme ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
Dokumenttaske ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

● Standardudstyr    ○ Ekstra udstyr
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Alle MSG 95 og 85 modellerne tilbyder komfort og gavner 
helbredet og førerens generelle velbefindende. Det ergono-
miske design med asymmetriske hynder giver føreren stor 
bevægelsesfrihed i alle arbejdssituationer. De brede sæde-
hynder og armlæn yder føreren den optimale støtte, uden  
at begrænse netop bevægelsesfriheden. 

MSG 95  
MSG 85 
Luksuskomfort til gaffeltrucks 
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Justerbar sædevinkel
I 4 trin for at reducere 
tryk bagpå knæene.

Klimasystem
Det perfekte arbejdsklima er indbyg-
get som standard. Det intelligente 
klimasystem mærkes tydeligt på 
lange arbejdsdage bag rattet. Fugt fra 
kroppen passerer gennem betrækket 
og absorberes af det aktive kullag neden-
under. Når føreren forlader sædet frigives 
fugten fra sædet op i luften. Føreren for-
bliver behageligt tempereret, så arbejdet 
kan udføres på bedste vis.

Justerbar sædedybde
I 5 trin for at sikre den 
bedst mulige støtte af 
førerens lår.

EN FORNØJELSE AT BRUGE
MSG 95 og 85 sæderne er lette at indstille. Grebene er placeret hvor man forventer dem og er formet så føreren intuitivt ved i 
hvilken retning de skal betjenes. Hurtigt og let findes den korrekte siddeposition, så den passer perfekt til førerens størrelse og 
behov i den enkelte arbejdssituation.

3

2 6

4   Glideskinner, 210 mm 
For nem indstilling af sædet til køretøjet.

5   Justerbare armlæn (Ekstraudstyr) 
Justerbare i højde og vinkel.

7   Sædevarme (Ekstraudstyr) 
En behagelig funktion på de kolde dage. 

9   Dokumenttaske (Ekstraudstyr) 
Diskret placeret bagpå sædet.

10   Konturformet ryghynde 
For optimal rygstøtte.

11   Luftlændetryk 
Optimal lændestøtte ved tryk på en knap. Luftlændetryk-
ket tilpasser sig efter førerens krop hurtigt og præcist. 
Dette giver den bedst mulige komfort og samtidigt 
beskytter føreren sin rygsøjle mod eventuelle skader.

12   Justerbar rygvinkel

13   Sikkerhedssele 
Den sensitive sikkerhedssele giver stor bevægelsesfri-
hed og sikrer stadigvæk at føreren sidder fastspændt i 
sædet ved sammenstød eller hvis køretøjet skulle vælte. 

14   Justerbar støddæmper 
Kan indstilles efter arbejdsforholdene.

15   80 mm højdejustering 
Sikrer den ideelle siddeposition, uanset højde. 
Automatisk vægtjustering. Indstiller sig automatisk efter 
førerens vægt.

16   Plandæmper 
Opfanger stød i kørselsretningen.

17   100 mm fjedervandring 
Reducerer selv stærke vibrationer og stød.

MSG 95/MSG 85. FOKUS PÅ HELBREDET.

Justerbar rygforlænger
Alle rygge er forskellige. Den integrerede rygforlænger på MSG 95 og 85 
yder individuelt tilpasset komfort. Ved at forme sig efter førerens højde 
forhindrer den rygskader som følge af forkert holdning og får føreren til at 
føle sig afslappet, selv efter mange timer bag rattet. Den kan indstilles i 13 
trin mellem 475 og 645 mm. Rygforlængeren kan skubbes helt ned over 
sæderyggen om nødvendigt. 

8

3°-11°

60 mm
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Lavfrekvensaffjedring
Giver ekstremt god siddekomfort. Lavfrekvensaffjedring med indbygget kompressor  
er en innovativ løsning der reducerer helkropsvibrationer og stød mere effektivt.  
Dette giver føreren en afslappet, stressfri kørsel, selv ved høj fart.  
Øget komfort og øget beskyttelse af førerens rygsøjle.

Den viste model kan afvige fra 
standardversionen.

MSG 95/731 S AL
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MSG 95

MSG 95/731 S AL MSG 95/721 S

*

*  MSG 95/731 S AL: 350 
MSG 95/721 S: 310
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VORES TEKNOLOGI – DIT HELBRED

Specifikationer Maximo XXL Maximo L Maximo XM 

Type MSG 95/731 S AL MSG 95/721 S MSG 85/731 
APS (Automatisk vægtjustering) ● ●
Støddæmper 

Justerbar støddæmper ●
Ikke justerbar støddæmper ● ● 
Affjedring 

Luftaffjedring 12 volt ● ● 
Luftaffjedring 24 volt ○ ○ 
Lavfrekvensaffjedring ● 
Mekanisk affjedring ● 
Fjedervandring 

80 mm ●
100 mm ● ● 
Vægtjustering (fra 50-130 kg) 

Automatisk ● ● 
Manuel ● 
Højdejustering 

80 mm trinløs med luft ● 
60 mm trinløs med luft ● 
60 mm 3-trin, mekanisk ● 
Klimasystem 

Passiv ● 
Længdeindstilling op til 210 mm ● ● ● 
Plandæmper ● ● ● 
Lændetryk 

Luft ● 
Mekanisk ● ● 
Justerbar rygvinkel ● ● ● 
Sædepude bredde 

Smal (480 mm) ● 
Bred (530 mm) ● ● 
Rygforlænger ● ○ ○ 
Justerbar sædepude (vinkel/længde) ● ● 
Sikkerhedskontakt ● ● ● 
Sikkerhedssele ● ● ● 

EKSTRAUDSTYR 

Dokumenttaske ○ ○ ○ 
Armlæn ○ ○ ○ 
Frameco armlæn ○ ○ ○ 
Sædevarme ○ ○ ○ 
Sideværtsplandæmper ○ ○ ○ 
Sædepude bredde 550 mm 550 mm 550 mm 

Sædevarme ○ ○ ○ 

● Standardudstyr    ○ Ekstra udstyr

Vores MSG 95 og MSG 85 sæder 
har meget tilfælles

Fleksibilitet er nøgleordet for denne 
serie, men alle sæder har de samme 
fantastiske basisfunktioner:  
210 mm længdeindstilling, justerbar 
rygvinkel, lændetryk, sikkerhedssele 
og sikkerhedskontakt. Sædevarme er 
ekstraudstyr til alle modeller. 
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Primo®serien fra GRAMMER er inkarnationen af en 
innovativ siddekomfort som ikke kan sammenlignes 
med noget andet produkt i verden. For første gang er 
der et sæde specielt lavet til trucks og småmaskiner 
med lavfrekvensaffjedring. Derudover findes der i serien 
også en almindelig luft- og mekanisk version. 

PRIMO® 
Det behøver ikke være  
hårdt at sidde ned.
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1   Glideskinner, 210 mm

2   Elektronisk vægtjustering 
45-170 kg. Elektronik- og sensorteknologi for automatisk 
justering af den optimale affjedring for at forhindre stød 
og vibrationer, selv ved den mindste ændring i vægt. 
Dette gør forkert vægtjustering umulig. 

3  Justerbar sædedybde

4  Justerbar sædevinkel

5   GRAMMER klimasystem med varme  
Klimasystem der fjerner fugt fra kroppen og 12 volts 
sædevarme til de kolde dage. 

6   Opklappelige armlæn med justerbar vinkel 
80 x 380 mm (ekstraudstyr)

7   Konturformet ryghynde 
For optimal rygstøtte. 

8   Justerbar rygforlænger 
Justerbar i 13 trin fra 475 til 645 mm.

9   Praktisk dokumenttaske (Ekstraudstyr)

10   Justerbart lændetryk 
Til den sensitive nedre del af ryggen er Primo® det første 
kompakte lavprofilsæde i verden til at være udstyret 
med lændetryk.

11   Justerbar rygvinkel 
Justerbar fra -5˚ til +30˚ i trin af 2,5˚

12   Integreret sikkerhedssele

13   Sikkerhedskontakt 
Gør at maskinen stopper, når føreren  
letter sig fra sædet

14   Lavfrekvensaffjedring 
GRAMMERs innovative lavfrekvens-
affjedring med integreret kompressor har en fjedervan-
dring på 110 mm og nedbringer vibrationer med hele 
20% i forhold til den almindelige luftaffjedring. Resultatet 
er en mærkbar øget affjedringskomfort og maksimal 
beskyttelse af førerens ryg. Sædet efterlever desuden 
EU direktivet om helkropsvibrationer (2002/44/EC),  
som allerede er vedtaget ved lov.

15   Plandæmper (Ekstraudstyr) 
Minimerer vibrationer i kørselsretningen.

PRIMO® EL PLUS Den viste model kan afvige  
fra standardversionen.
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1   Glideskinner, 210 mm

2   Mekanisk lavprofilaffjedring 
Med 80 mm fjedervandring

3   Hurtig vægtjustering

4   Integreret sikkerhedssele

5   Opklappelige armlæn (ekstraudstyr) 
Opklappelige og justerbare i vinkel

6   Sædevarme (ekstraudstyr)

7   Asymmetrisk ryghynde 

8   Justerbar rygforlænger (ekstraudstyr)

9   Praktisk dokumenttaske (ekstraudstyr)

10  Justerbart lændetryk

11  Sikkerhedskontakt

12   Justerbar rygvinkel

13   Mekanisk affjedring 
Primo® seriens mekanisk affjedrede sæder performer 
bedst hvis de indstilles korrekt til den enkelte fører.
Specielt der hvor der er stor udskiftning af førere er det 
vigtigt at føreren let og intuitivt finder de rigtige sæde-
indstillinger. Et vægthåndtag på forkanten af sædehyn-
den gør det muligt at indstille sædet efter førerens vægt 
fra 45-170 kg.

PRIMO® XM Den viste model kan afvige  
fra standardversionen.
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PRIMO® EL PLUS

Alle dimensioner er i mm og der tages forbehold  
for tekniske- og dimensionsændringer.

Primo XM

Primo XL

Primo Evolution

Primo El Plus

Lagerføres ikke  
i Danmark  
(6-8 ugers  

leveringstid).
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PRIMO® XM 

Primo M

Primo L

Primo XXL

Primo XXM

Alle dimensioner er i mm og der tages forbehold  
for tekniske- og dimensionsændringer.

Højdemål på øvrige Primo modeller:  
M: 170, XM: 200, XXM: 200, L: 210, GL XL: 240, GL XXL: 240
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DEN BEDSTE I SIN KLASSE

Specifikationer Primo  
Evolution

Primo  
EL Plus

Primo  
GL XXL

Primo  
GL XL Primo L Primo XXM Primo XM Primo M 

Type MSG 75EL/721 MSG 75EL/731 MSG 75GL/522 MSG 75GL/521 MSG 75/521 MSG 65/522 MSG 65/521 MSG 65/521 

Stof betræk ● ● ● ● ● ● ● ● 
Nappa betræk ● ● ● ● 
Støddæmper ● ● ● ● ● ● ● ● 
Affjedring 

Mekanisk affjedring   ● ● ●
Luftaffjedring ● ● ● ● ●    
Lavfrekvens affjedring c ● ● ●
Fjedervandring 

110 mm ● ● ● ● 
80 mm ● ● ● 
60 mm ● 
Vægtjustering (fra 45-170 kg) 

Automatisk ● ●
Luft   ● ● ● 
Mekanisk ● ● ● 
Længdeindstilling op til 210 mm ● ● ● ● ● ● ● ● 
Klimasystem        
Aktivt  ●   
Passivt ●    
Lændetryk  
Luft ●
Mekanisk ● ● ● ● ● ● ●
Justerbar rygvinkel ● ● ● ● ● ● ● ● 
Sædepude bredde

450 mm ● ●
470 mm ● ● ● ●
490 mm ●
530 mm ●
Rygforlænger ● ○ ● ○ ○ ○
Sikkerhedskontakt ● ● ● ● ● ● ● ○
Sikkerhedssele

Rullesele ● ● ● ● ● ● ● ○ 
Sele med kontakt ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Justerbar sædepude (vinkel/længde) ● ●

EKSTRAUDSTYR 

Dokumenttaske ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
Frameco armlæn ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
Armlæn
 – højdejusterbare og opklappelige

60x320 mm ○ ○ ○ ○ ○ ○
80x320 mm ○
80x380 mm (Alcantara) ○
Sædevarme ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○
Plandæmper ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Strenge godkendelser 

Følger ISO 24135 (Gaffeltruck)* ● ● ● ● ● ● ● ● 
Følger ISO 6683  
(Jordbearbejdningsmaskiner) ● ● ● ● ● ● ● 

● Standardudstyr    ○ Ekstra udstyr    *Med sele

OBS! Primo Evolution lagerføres ikke i Danmark (6-8 ugers leveringstid).
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En hektisk hverdag efterlader ingen tid til større eksperi-
menter og gaffeltrucks betjenes ofte af flere chauffører. 
Derfor skal en sikker, komfortabel siddestilling være en 
praktisk realitet, ikke blot ønsketænkning. Af denne grund 
er MSG 20 designet så den er så let som mulig at betjene.

MSG 20 garanterer 60 mm fjedervandring til at imøde-
komme føreres vægt mellem 50 og 130 kg. Derudover har 
sædet glideskinner og justerbar rygvinkel, alt sammen for 
at sikre føreren den bedst mulige komfort.

MSG 20 
Komforten er blot et klik væk
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GOD SIDDEPOSITION  
I ET SNUPTAG
Det kan godt være at det er din truck der løfter de tunge varer, men din krop bliver hver dag udsat for flere belastninger end 
man lige umiddelbart er opmærksom på. Officielle statistikker viser at skader på knogler, muskler og bindevæv udgør langt 
størstedelen af alle arbejdsskader – dertil viser det sig at gaffeltruckførere hører til blandt de mest udsatte.  
Dette har GRAMMER sat sig som mål at gøre noget ved. 

MSG 20. ALLE FØRERE HAR FORSKELLIGE BEHOV

Specifikationer MSG 20 MSG 20 
Smal-Høj 

Fjedervandring 60 mm ● ● 
Vægtjustering ● ●
Justerbar rygvinkel ● ● 
Sikkerhedskontakt ●* ● 
Sikkerhedssele ○ ○ 
Glideskinner ● ● 
Sædevarme ○ ○ 
Armlæn ○ ○ 
Frameco armlæn ○ ○ 
● Standardudstyr    ○ Ekstra udstyr * Kan leveres uden kontakt i nappaversion 
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MSG 20 Smal-Høj
60 mm smallere og 130 mm  
højere ryg end MSG 20.

1   Rygvinkel justering 
Sædets ryglæn kan justeres i en vinkel på -5˚ til +5˚ 
med 3 låsepositioner. Dette sørger for at give den bed-
ste rygstøtte. 

2   Praktisk design 
Ergonomisk udformede sædehynder for at yde føreren 
bedst mulig siddehold (også ved kørsel baglæns).

4   Sikkerhedssele 
Den sensitive sikkerhedssele giver maksimal bevæ-
gelsesfrihed, samtidigt med at sikre at føreren sidder 
sikkert i sædet, selv hvis køretøjet skulle vælte eller køre 
galt. 

5   Glideskinner 
Sædet kan flyttes frem og tilbage over 150 mm, så der 
er masser af muligheder for at tilpasse sædet efter føre-
rens højde og arbejdssituation. 

3

Vægtjustering 
Sæt dig ned, giv vægthåndtaget et enkelt tryk, hør 
klikket og du er køreklar med optimal affjedring. 
Til alle førere mellem 50 og 130 kg.

MSG 20
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AFFJEDRINGER
1037634 Mekanisk affjedring med plandæmper
1271540  G-luftaffjedring for Maximo 12 volt med plandæmper  

(uden niveauregulering)
1271544 Luftaffjedring 12 volt med plandæmper
1271537 Luftaffjedring 24 volt med plandæmper (Frontbetjent)
1189885 Luftaffjedring 12 volt med lavfrekvens og plandæmper
1005266 Mekanisk affjedring for Compacto
1112017 Luftaffjedring 12 volt for Compacto

ARMLÆN
Venstre Højre
119486 119487 Armlæn opklappelig for DS85, LS95 og MSG 95/A20
131467 131466 Armlæn justerbar for DS85, LS95 og MSG 95/A20
141172 141173 Armlæn opklappelig for Actimo og Maximo samt 
                             Compacto Comfort/Basic W
1023156 1023155 Armlæn justerbar for Actimo og Maximo, 60 mm
1026778 1026779 Armlæn justerbar for Actimo og Maximo, 80 mm
1098128 1099143 Armlæn justerbar for Actimo og Maximo Alcantara, 80 mm
132948 132949 Armlæn opklappelig for MSG 20
1079671 1079670 Armlæn justerbar Primo og Compacto Comfort/Basic S og M 
1169705 1169704 Armlæn – kun gummiklods (opklappelig) + bolt (137066)

BETRÆK
Løst betræk kan leveres til de fleste GRAMMER sæder. Det viste betræk er GRAMMERs 
originale Protecto™ Alcantara betræk, som kan bruges til Maximo (uden sædebunds-
regulering), Primo og Compacto. Det er vaskbart og sættes let fast med velcrobånd. 
Bør ikke anvendes på sæder med klimasystem. 

SIKKERHEDSSELER
902078 Fast sele universal
902226 Rullesele til Actimo, Maximo og B12
133018 Rullesele til MSG 20
1079674 Rullesele til Primo
For info om sele med sikkerhedskontakt, kontakt os på tel.: 86 60 21 99.

DREJESKIVER
134831 Drejeskive 360˚ venstrebetjent for Actimo og Maximo
134958 Drejeskive 360˚ højrebetjent for Actimo og Maximo
128610 Drejeskive 360˚ Universal
138974 + 140672 + 139246 Drejeskive 20˚    til hver side for Actimo, Maximo Comfort og Basic.

134831 134958 128610
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Komplet VIAIR kompressorsæt, 12 V

Kompressor
• L: 225 mm
• B: 100 mm
• H: 171 mm
• Max volt: 12 volt
• Max ampere: 12 ampere
• Max tryk: 150 PSI

Beholder
• L: 273 mm
• B: 151 mm
• H: 193 mm
• Liter: 3,8 liter
• Max tryk: 150 PSI

KOMPLET VIAIR  
KOMPRESSORSÆT, 12 VOLT
Komplet VIAIR kompressor-
sæt i 12 volt, bestående af: 
Kompressor, luftbeholder, 
forsyningsslange, presso-
stat og kontraventil.

Sættet benyttes til sæder 
hvor der er behov for en 
ekstern luftforsyning.

TYPESKILT
Husk altid serienummer (Sach. Nr.) ved bestilling af reservedele. På 
sæder med affjedring findes serienummeret på et sølvmærkat under 
sædet. Ved at skyde sædeoverdelen frem, kommer mærkatet til syne  
(se billede). På øvrige modeller findes mærkatet bag på sædet. Ved 
Primo serien findes det på rygskjoldet. 

LAVFREKVENSAFFJEDRING
Denne type affjedring giver en specielt god siddekomfort. Luftlavfrekvensaffjedring er en ny-
skabelse for at absorbere stød og vibrationer mere effektivt og giver dermed en mere rolig 
og stressfri kørsel, især ved høje hastigheder. Sammen med en forbedret komfort, giver det 
også en forbedret beskyttelse af rygsøjlen.

KLIMASYSTEM
Det perfekte arbejdsklima er indbygget som standardudstyr. Det intelligente klima system 
kommer rigtigt til sin ret på de lange arbejdsdage bag rattet. Fugt passerer gennem sædebe-
trækket og absorberes af det aktive kul, der ligger i et lag under betrækket. Når man forlader 
sædet frigives fugten igen. Man forbliver tilpas afkølet og tør. 
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FRAMECO ARMLÆN
Frameco armlæn er specialarmlæn, som passer på de fleste GRAMMER sæder.  
Armlænene leveres i tre forskellige typer:
Frameco 310, 600S og 5000.

FRAMECO 600S 
600S er mellemstørrelsen i serien og kan justeres i højden. 
Puden kan indstilles i vinkel (op/ned), drejes ud til siden og 
skydes frem og tilbage. Holder til joystick kan monteres. 
Bæreevne: 3 kg.

FRAMECO 310 
Dette armlæn er det mindste og kræver derfor mindst 
plads. Armlænet kan justeres i vinkel ud fra sædet samt 
i højden. Puden kan indstilles i vinkel (op/ned), drejes 
ud til siden og skydes frem og tilbage. Holder til joystick 
kan monteres. Bæreevne: 3 kg.

FRAMECO 5000
Dette armlæn er et multiindstilleligt 
armlæn med kugleled i top og bund, 
hvilket gør det muligt at justere arm-
lænet i alle retninger.  
Bæreevne: 10 kg.

Fast armlæn

Opklappelig armlæn
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3-80647 Beslag til joystick til 310
3-80037 Beslag til joystick til 600S og 2000S
3-80823 Vinkelbeslag til joystick til 600S og 2000S
3-80327H og 3-80328V joystick ICM, 70 mm 
3-80331H og 3-80332V joystickholder Danfoss Prof, 76 mm
3-80025 joystickholder Danfoss, 125 mm
3-80502 joystickholder Clark, 90 mm
3-81037 joystickholder Danfoss JS1000, 60 mm

FRAMECO TILBEHØR

Pude A

Pude C

90

280

180

280

PUDER TIL ARMLÆN 
(Mål angivet i mm)

 3-80331H 3-80025 3-80502 3-81037
 3-80332V

 3-80647 3-80037 3-80823 3-80327H
    3-80328V

Pude E

75

400

100

HYNDER OG RYGFORLÆNGERE
Ved udskiftning af hynder skal sædetypen og serienummeret oplyses (hvordan er hynden monteret, er der sædebunds-
regulering osv.) Stofprøverne nedenfor gør det lettere at skelne farverne på hynderne fra hinanden. 

 Nappa (01) Sortnist (08) Antrasit/gul (12) Antrasit/grøn (14) Antrasit/blå (16)

REPARATIONER
Vi tilbyder også reparationer af alle typer GRAMMER sæder på eget værksted.  
Låneaffjedring kan tilbydes under reparation.
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