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8000248 755xc a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

8000069 755xc a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

8000070 755xc a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

8000253 755xc a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

Työlaitevaihtoehtojen 
symbolit

HD-Kauhat ovat suunniteltu vaativien materiaalien 
siirtämiseen ja lastaamiseen. Kauhojen suunnittelussa ja 
tilavuudessa on otettu huomioon kauhojen tehokas sekä 
turvallinen käyttö konemalleittain raskaan materiaalin 
kanssa työskenneltäessä. 

Kauhoissa on 12mm vahva huulilevy ja kauhojen pohjassa 
on 10mm paksuiset kulutuslevyt.

HD Kauhojen taaksepäin kapeneva muotoilu  ja taka-
seinän päästökulmat  takaavat kauhojen erittäin hyvän 
läpäisykyvyn myös karkeaan ja painavaan materiaaliin. 

HD Kauha

 8000248 8000069 8000070 8000253
Leveys (cm) ...................................................... 90 105 120 140
Korkeus (cm) ................................................... 42 42 50 55
Pituus (cm) ...................................................... 57 57 64 74
Paino (kg) ......................................................... 76 60 88 128
Tilavuus (l) ..................................................... 100 120 240 340
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8000501 755xc a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

8000091 755xc a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

Tasoituskauha

 8000501 8000502
Leveys (cm) .................................................... 120 150
Korkeus (cm) .................................................47,5 47,5
Pituus (cm) ................................................. 105,5 105,5
Paino (kg) ....................................................... 150 175
Tilavuus (l) .....................................................300 390

Tehokas tasoituskauha. Pitkän pohjansa sekä muotoilunsa 
ansiosta näkyvyys kauhan etureunaan on erinomainen. Kauhan 
kärjessä sekä takareunassa olevan 12mm paksun teräksen 
ansiosta kauhalla pääsee myös kovempaan materiaaliin ja sillä 
onnistuu tarkempikin työ.

Pohja vahvistettu pitkittäisillä 

kulutuslevyillä.

Optimoitu maksimaaliseen 
murtovoimaan sekä kulman 
kallistukseen.

Huulilevy 500HB
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8000090 755xc a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

8000091 755xc a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

8000254 755xc a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

Kevytainekauha soveltuu suuren tilavuutensa ansiosta 
lumen,mullan, turpeen ja hakkeen tai muun vastaavan 
materiaalin käsittelyyn. Taaksepäin kapeneva muotoilu 
ja takaseinän päästökulmat takaavat helpon ja täydel-
lisen tyhjennyksen. Korkea profi ili estää materiaalin 
putoamisen kauhan takareunan ylitse. Vahvistettu 
huulilevy kestää erittäin kovaa käyttöä.

Kevytainekauha

 8000090 8000091 8000254
Leveys (cm) .................................................... 105 120 150
Korkeus (cm) ................................................... 58 67 71
Pituus (cm) ...................................................... 70 85 88
Paino (kg) ....................................................... 105 105 128
Tilavuus (l) .....................................................240 430 620
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870179 755xc a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

870133 755xc a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

Monitoimikauha

 870179 870133
Leveys (cm) .................................................... 108 125
Korkeus (cm) ................................................... 57 57
Paino (kg) ........................................................ 171 210
Tilavuus (l) ..................................................... 135 156
Aukon leveys (cm) ........................................... 50 50

Sarjapikaliitin vakiovarusteena.

Useimpiin töihin soveltuva nelitoimikauha, joka voidaan 
avata hydraulisesti. Kauhaa voidaan käyttää puskulevynä, 
kahmarina, annostelukauhana ja tavallisena kauhana. Kau-
han toiminta perustuu siihen, että etuosa aukeaa kahden 
kaksitoimisen hydraulisylinterin avulla. Kauhan tyhjentämi-
nen avaamalla mahdollistaa korkeamman tyhjennyskorke-
uden. Monipuolinen kauha moneen eri työhön!
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755xc a6020 a6026 a6226 a7236 a7240 a7750

8000251

Tasoituslana

Leveys (cm) .................................................... 120
Paino (kg) ..........................................................77
Korkeus (cm) ................................................... 38
Pituus (cm) ...................................................... 111
Työleveys (cm)............................................... 120

Tasoituslana on suunniteltu maansiirtotyön viimeistelyyn kuten 
tasoitukseen ennen nurmikon kylvöä tai laatoitusta. Soveltuu 
myös esimerkiksi sorakäytävien tasoitukseen. Lanaa voidaan 
käyttää materiaalin tai työvälineiden kuljetukseen työmaalle 
sillä se on varustettu sidontalenkeillä kuorman varmistamista 
varten.
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8000233 755xc a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

8000249 755xc a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

Tasoituslana HD

 8000233 8000249
Leveys (cm) .................................................... 120 150
Paino (kg) ........................................................ 115 135
Korkeus (cm) .................................................... 41 41
Pituus (cm) .................................................... 100 100

Tasoituslana HD on tehokas ja kestävä 
työlaite nurmikoiden, käytävien ja kivey-
sten valmisteluun. Erikoislujasta kulutus-
teräksestä valmistetut huulilevyt sekä 
etu- että takareunassa tekevät vanhan 
nurmikon, kivien ja juurten poistamisesta 
helppoa. Etummaisten tasoituspalkkien 
välissä olevat, irrotettavat ritilät 
soveltuvat maa-aineksen seulomiseen ja 
täytemateriaalin kuljetukseen.
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755xc a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

8000005

Trukkihaarukat

Leveys (cm) .................................................... 100
Paino (kg) ....................................................... 120
Korkeus (cm) ................................................... 55
Pituus (cm) ..................................................... 114
Työpituus (cm) ............................................... 100

Trukkihaarukat on valmistettu korkealaatuisesta 
teräksestä. Piikkien säätö on helppoa pikalukituksen 
ansiosta. Trukkihaarukat soveltuvat erinomaisesti 
työskentelyyn rakennustyömailla ja maatiloilla sekä 
kuormaamiseen vaihtelevissa olosuhteissa.
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755xc a6020 a6026 a6226 a7236 a7240 a7750

8000375

Suursäkkinostin

Leveys (cm) ...................................................... 94
Paino (kg) ......................................................... 46
Pituus (cm) .................................................... 150
Nostokorkeus maasta (cm) ......................... 132
Maks. nostopaino (kg) ................................ 1000

Turvallinen ja taloudellinen tapa suurten säkkien käsittelyyn. 
Soveltuu hyvin esimerkiksi lannoite- tai siemensäkeille.
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755xc a6020 a6026 a6226 a7236 a7240 a7750

8000396

Kivitalikko

Leveys (cm) .................................................... 150
Paino (kg) .......................................................263
Korkeus (cm) ................................................... 60
Pituus (cm) .................................................... 100
Piikin läpimitta (mm) ...................................... 35
Sauvojen etäisyys toisistaan (mm)  ..............80

Kivitalikko on tarkoitettu irtokivien keräämiseen pelloilta 
ja niityiltä. Talikko on varustettu vahvoilla ja kestävillä 
piikeillä.
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755xc a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

870159

Minikaivuri

Paino (kg)  ........................................................ 73
Kaivuusyvyys (cm) ........................................208
Kaivuupituus (cm) ..........................................178
Kok. pituus (ilman kauhaa) (cm) ................... 130
Työlaitekiinnike.......................................Norcar

Tehokas ja taloudellinen ratkaisu pienempiin kaivuutöihin. 
Kiinnitetään suoraan kuormaajan työlaitelevyyn. Helppo ja kätevä 
kuljettaa.

Sarjapikaliitin vakiovarusteena.
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Kauhat

Valikoima kauhoja eri tarkoituksiin. Sopivat minikaivuriin 870159.

Hampailla 870163  870164 870166
Leveys (cm) ...................................................... 20 27 37
Paino (kg)  ........................................................ 20 22 25
Tilavuus (l) ........................................................12 16 24

Ilman hampaita 870167 870172
Leveys (cm) ...................................................... 47 80
Paino (kg)  .........................................................31 45
Tilavuus (l) ....................................................... 30 55
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755xc a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

870159

Ketjukaivuri

Leveys (cm) .....................................................107
Paino (kg)  ...................................................... 210
Pituus (cm) ..................................................... 174
Kaivuuleveys (cm) ...................................... 10-30
Kaivuusyvyys (cm) .......................................... 90
Työlaitekiinnike.......................................Norcar

Sarjapikaliitin vakiovarusteena.

Ketjukaivurilla kaivat helposti kapeita ojia ympäröivää 
maata vahingoittamatta. Nopea tapa kaivaa sala-, 
putki- tai kaapeliojia. Kaivuri tekee siistin ojan joka on 
helppo täyttää kauhalla tai puskulevyllä. Kaivuri on 
hydraulivetoinen ja varustettu planeettavaihteella 
pitkän ja ongelmattoman käytön takaamiseksi.

Sarjapikaliitin vakiovarusteena.
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755xc a6020 a6026 a6226 a7236 a7240 a7750

870350

Maapora

Tehokas maapora moneen erilaiseen työhön. Korkea vääntömo-
mentti hydraulimoottorin ja planeettavaihteen ansiosta. Suuri 
valikoima poria 75-900mm. Vaihdettavat volframiterät ja kärkiki-
erukat mahdollistavat poraamisen kovaankin alustaan.

Sarjapikaliitin vakiovarusteena. Maapora:
870366 ...................................... D 100 mm (MFT)
870367 ...................................... D 150 mm (MFT)
870368 ..................................... D 200 mm (MFT)
870369 ..................................... D 300 mm (MFT)
870370 ..................................... D 400 mm (MFT)
870371 ...................................... D 500 mm (MFT)
870372 ..................................... D 600 mm (MFT)

Poranlaajennusputki:
870380 .................................................. 500 mm
870381 ................................................... 800 mm
870382 .................................................1000 mm

Paino (kg) ......................................................... 72
Pituus (cm) ...................................................... 65
Poran halkaisija (cm) 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60
Poran pituus (cm) ..........97, 97, 97, 97, 87, 87, 87
Poran paino (kg) .......... 13, 15, 25, 37, 43, 50, 58
Laajennusputki  (cm) ........................50, 80, 100
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755xc a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

870180

Annostelukauha

Leveys (cm) ...................................................... 94
Paino (kg)  ........................................................ 98
Korkeus (cm) ................................................... 80
Pituus (cm) .......................................................81
Tilavuus (l) .....................................................250
Työlaitekiinnike.......................................Norcar

Annostelukauha voidaan täyttää helposti suoraan 
kasasta. Syöttöruuvi jakaa materiaalin tasaisesti. 
Erinomainen työlaite kaapeli- tai salaojien täyttämi-
seen. Voidaan myös käyttää rehunjakoon. Soveltuu 
myös hiekalle hienojakoiselle soralle ja jauholle.

Sarjapikaliitin vakiovarusteena.
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755xc a6020 a6026 a6226 a7236 a7240 a7750

870200

Matrix, asfaltinlevittäjä

Leveys (cm) .................................................... 100
Paino (kg) .......................................................250
Korkeus (cm) ................................................... 90
Pituus (cm) ...................................................... 70
Tilavuus (l) .....................................................250

Asfaltin ja öljysoran levittämiseen pienemissä kohteissa. Levite-
tyn materiaalin korkeus säädettävissä manuaalisesti. Soveltuu 
myös soran levittämiseen ennen kivien tai laattojen latomista.
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755xc a6020 a6026 a6226 a7236 a7240 a7750

870156

Perävaunu, 3-tiekippi

Leveys (cm):  .................................................. 128
Paino (kg):  .....................................................452
Pituus (cm):  ................................................... 279
Korkeus, sivulaidat (cm):  .............................. 35
Lastauskorkeus (cm):  .................................... 70
Lastauskapasiteetti (kg):  .......................... 1500
Lastausalue (cm):  ..................................110*200
Maks. korkeus (cm):  .................................... 140
Uloke (cm):  ...................................................... 60

Tukeva ja monipuolinen vaunu kolmitiekipillä. Kippauksen 
suunta vaihdetaan helposti siirtämällä saranatappeja. 
Varustettu avattavilla 35cm korkeilla laidoilla, jotka void-
aan tarvittaessa irrottaa, jos halutaan täysin tasainen 
lava. Vaunussa on erittäin tukeva runko ja säädettävä 
pysäköintituki.

Kuormaajassa on oltava hydrauliliitäntä takana ja vetok-
oukku.
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755xc a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

8000342

Kallistussovitin

Norcar kallistussovitin kiinnitetään työlaitekiinnikkeeseen työlaiteen ja 
kuormaimen väliin. Sovitin on hyvin kompakti ja helppokäyttöinen. Sovitti-
men avulla työlaitetta voi kallistaa 15 astetta kumpaankin suuntaan.

Kallistussovitin antaa merkittäviä etuja mm. tasaustyössä jossa esim 
kauhaa voidaan säätää alustan muokkaamiseksi. Kallistussovitin yh-
distettynä trukkipiikkeihin tarjoaa myös helpotusta lastaukseen ajettaes-
sa vinolla tai epätasaisella pohjalla. Myös vinossa olevan kuormalavan 
nostaminen onnistuu helposti kallistussovittimen ansiosta.

Kun kallistussovitin halutaan liittää hydrauliseen työlaitteeseen on 
kuormaimen oltava varusteltuna ylimääräisellä hydrauliulosotolla eteen 
4,5 (vain a-sarja).

Kallistussovitin on varustettu virtausventtiilillä, jonka avulla kallituksen 
liikenopeutta voidaan säätää portaattomasti. 

Paino (kg)  .........................................................51
Kallistuskulma .......................................... +/- 15°
Vääntömomenti (kNm) .............................7-9,49
Ulkomitat (mm) .............................................. 105

Kallistussovittimeen 8000342 ei sisälly 
hydrauliikan letkuliitäntäsarjaa koska letkut 
tulee mukauttaa jokaiseen kuormainmalliin 
ja ulosotto yhdistelmään. Letkusarjan voi 
tilata erikseen ja suosittelemme varais-
toimaan kaikki letkusarjat jotta jokaiselle 
asiakaalle löytyy sopiva yhdistelmä.

8000442

Outlet Multifaster  
(a- ja 700 sarja)

8000443

Outlet 4 & 5   
(a- sarja)
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a6226 a7236 a7240 a7750

8000535

Erittäin tehokas ja lujatekoinen, kaksivaiheinen 
lumilinko.

Norcar lumilingot on varustettu poistotorven 
hydraulisella ohjauksella. Heittosuunnan ja 
-kulman ohjaus edellyttää että kuormaajassa on 
toinen hydrauliliitäntä edessä (4,5). Heittosuun-
taa ja -kulmaa ohjataan kuormaajan joystickista, 
valinta tapahtuu lingon mukana toimitettavalla 
ohjauspaneelilla.

Sarjapikaliitin vakiovarusteena.

Lumilinko 1200 G

Leveys (mm) ................................................ 1200
Paino (kg) .......................................................220
Teho (l/min) ................................................ 40/60

• Kaksivaiheinen lumilinko

• Työkorkeus 700mm

• Vahvistettu runko

• Veto hydraulisella geroottori moottorilla

• Norcar varustelevy

• Valurautainen vaihteisto

• 400mm hammastettu syöttöruuvi

• 400mm heittopyörä

• Hydraulinen poistotorven kääntö

• Hydraulinen heittokulman säätö
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a6026 a6226 a7240 a7750

8000536

Leveys (mm) ................................................ 1500
Paino (kg) ....................................................... 270
Teho (l/min) ................................................ 55/80

Erittäin tehokas ja lujatekoinen, kaksivaiheinen 
lumilinko.

Norcar lumilingot on varustettu poistotorven 
hydraulisella ohjauksella. Heittosuunnan ja 
-kulman ohjaus edellyttää että kuormaajassa on 
toinen hydrauliliitäntä edessä (4,5). Heittosuuntaa 
ja -kulmaa ohjataan kuormaajan joystickista, 
valinta tapahtuu lingon mukana toimitettavalla 
ohjauspaneelilla.

Sarjapikaliitin vakiovarusteena.

Lumilinko 1500 P

• Kaksivaiheinen lumilinko

• Työkorkeus 700mm

• Vahvistettu runko

• Veto hydraulisella geroottori moottorilla

• Norcar varustelevy

• Valurautainen vaihteisto

• 400mm hammastettu syöttöruuvi

• 400mm heittopyörä

• Hydraulinen poistotorven kääntö

• Hydraulinen heittokulman säätö
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755xc a6020 a6026 a6226 a7236 a7240 a7750

8000590

Harjalaite

Monipuolinen harjalaite, joka voidaan varustaa 
kerääjällä, sivuharjalla ja vesijärjestelmällä. Yksikkö 
tyhjennetään hydrauliikalla. Kolme vahvistettua 
pyörää takaavat sujuvan ajon.

• kerääjä, 6003464

• sivuharja, 6003465

• vesijärjestelmä, 6003466

Sarjapikaliitin vakiovarusteena.

Leveys (cm) .................................................... 185
Työleveys (cm)............................................... 150
Harjan läpimitta (cm) ..................................... 52
Paino (kg) ....................................................... 194
Tilavuus (l) ..................................................... 135
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755xc a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

870125

Harjalaite

Leveys (cm):  .................................................. 134
Paino (kg):  ..................................................... 215
Korkeus (cm):  ................................................. 82
Pituus (cm):  .................................................... 110
Työleveys (cm):  ............................................. 120
Harjan läpimitta (cm):  .................................... 50
Kääntösäde:  .............................................+/- 30º

Lujatekoinen harjalaite kellunnalla ja mekaanisella käännöllä.

Sarjapikaliitin vakiovarusteena.
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870252 755xc a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

870253 755xc a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

Pyöröharja

 870252 870253
Leveys (cm):  .................................................. 105 105
Paino (kg):  ....................................................... 82 78
Korkeus (cm):  ................................................. 44 44
Pituus (cm):  ................................................... 125 125
Harjamateriaali: muovi + teräs .............. muovi

Sarjapikaliitin vakiovarusteena.

Pyöröharja on tehokas harja, joka siirtää 
materiaalin sivusuunnassa.  

Sarjapikaliitin vakiovarusteena.

Harja, muovi
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8000562 755xc a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

8000563 755xc a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

Puskuharja

8 riviä polypropeeniharjoja lumen, lian ja 
hiekan lakaisuun. Sisäänrakennettu kannatin 
helppoon varastointiin ja huoltoon.  Harjarivit 
on suunniteltu siten, että ne on todella helppo 
vaihtaa.

 8000562 8000563
Leveys (cm) .................................................... 164 214
Työleveys (cm)............................................... 150 200
Paino (kg) ....................................................... 106 135
Korkeus (cm) ................................................... 55 55
Harjarivi (kpl) .................................................... 8 8
Harjan pituus (cm) .......................................25,5 25,5
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a6026 a6226 a7240 a7750

8000505

Painepesuri

Paino (kg):  ..................................................... 104
Korkeus (cm):  ............................................... 130
Tilavuus (l): .................................................... 270
Työleveys (cm):  ............................................. 125
Pesupaine (bar):  ...........................................200

Painepesurilla varustettuna Norcarista tulee 
ketterä kadunpesulaite. Pesupistooli ja 20m 
letkukela tekevät kuormaajan, muiden koneid-
en ja välineiden pesusta helppoa ja tehokasta. 
Soveltuu myös esimerkiksi puistonpenkkien, 
leikkipuistojen ja jalkakäytävien pesuun.

Pesurissa yhdistyvät alhainen veden kulutus 
ja korkea maksimivirtaus(30l/min) sekä pesu-
paine (200bar).

Sarjapikaliitin vakiovarusteena.
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8000262 755xc a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

8000290 755xc a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

8000291 755xc a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

Lumen puskulevy

Tehokas työlaite lumitöihin. Tukeva jousitettu levy 
hydraulisella käännöllä. Kelluvan työlaitekiinnityksen 
ansiosta puskulevy myötäilee alustaa hyvin ja jousi-
laukaisu takaa turvallisen työskentelyn. Käännettävä 
terä karkaistusta teräksestä (AR500), joka on toiselta 
puolelta hammastettu. Voidaan varustaa lisäsiivillä 
25+25 cm joko suoraan tai keräävään asentoon (vain 
8000290).

Sarjapikaliitin vakiovarusteena.

 8000262 8000290
Leveys (cm):  .................................................. 140 190
Paino (kg):  ..................................................... 135 160
Korkeus (cm):  ................................................. 47 47
Pituus (cm):  ..................................................... 67 73
Hydraulinen kierto:  .................................+/- 28°  +/- 28°

Lisäsiivet 8000291
Leveys (cm):  ............................................25 + 25
Paino (kg):  ....................................................... 25
Korkeus (cm):  ................................................. 47
Pituus (cm):  ......................................................13

Lisäsiivet
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a6020 a6026 a6226 a7236 a7240 a7750

8000579

Taittuva V-lumiaura

Leveys (cm) .................................................... 165
Leveys suurin kulma .................................... 145
Korkeus (cm) ................................................... 63
Paino (kg) ........................................................ 137
Teräsvuoraus .............................. Hardox 6 mm
Suurin kulma .................................................30°

Hydraulisesti säädettävä taittuva V-lumiaura helpot-
taa lumitöitä kapeilla alueilla. Auran taittoa ohjataan 
helposti ja sujuvasti kuormaajan ohjaussauvan avulla. 
Puskulevyä voidaan kääntää myös vaakasuorassa (6 
°), jotta se myötäilee alustaa parhaalla mahdollisella 
tavalla. Aura on varustettu kulmamerkeillä. V-terän 
karkaistu teräsvuoraus on vaihdettavissa. Hydrauli-
järjestelmä on suojattu ylipaineventtiilillä.

Sarjapikaliitin vakiovarusteena.
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755xc a6020 a6026 a6226 a7236 a7240 a7750

8000508

Hiekoituskauha

Paino (kg)  ......................................................233
Tilavuus (l) .....................................................280
Kokonaisleveys (mm) ................................. 1320
Kokonaispituus (mm)....................................860
Kokonaiskorkeus (mm) ................................ 730
Levitysleveys (mm) ..................................... 1200
Kiinnitys ..................................................Norcar

Tehokas työlaite liukkauden torjuntaan jonka vankka 
rakenne takaa hiekoittimen pitkän käyttöiän. Hiekoitin 
toimii kuormaimen hydrauliikalla ja se on varustettu 
sekoitinakselilla joka takaa hiekoitusmateriaalin 
tasaisen syötön ja jakelun. Hiekoitinta voidaan käyttää 
nostopuomin ollessa alakuolo-asennossa joka tekee 
yhdistelmästa ketterän ja lyhyen. 

Sarjapikaliitin vakiovarusteena.
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8000346 755xc a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

8000347 755xc a6226 a7240 a7750

Ruohonleikkuri

 8000346 8000347
Leveys (cm):  ................................................... 131 174
Paino (kg):  ......................................................170 200
Työleveys (cm):  ............................................. 120 150

Vakaa hydraulikäyttöinen ruohonleikkuri kolmella 
hihnavetoisella roottorilla. Leikkuri on ns. bio-silppuri 
jonka kaksoisterät jokaisessa roottorissa takaavat 
ruohon tehokkaan silppuamisen.

Leikkuria voidaan käyttää myös normaalina leikkurina ja 
heiton voi ohjata taakse tai sivulle ohjauslevyt poistama-
lla (pulttikiinnitys).

Ruohonleikkurissa on tukevat kääntyvät pyörät ja 
leikkuukorkeus on helppo säätää pyöränsakselin 
väliholkeilla.

Sarjapikaliitin vakiovarusteena.
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755xc a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

8000350

Maajyrsin

Leveys (cm):  ....................................................117
Paino (kg):  ..................................................... 150
Työleveys (cm):  ............................................. 105

Jyrsimessä on neliteräiset voimakkaat roottorit. Muokkaa maan 
tehokkaasti ja soveltuu erinomaisesti esimerkiksi puutar-
hatyöskentelyyn ja maan valmisteluun ennen nurmikon kylvöä.

Sarjapikaliitin vakiovarusteena.
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8000510 a6226 a7240 a7750

8000511 a6226 a7240 a7750

Niittomurskain

 8000510 8000511
Leveys (cm):  .................................................. 154 178
Paino (kg):  ......................................................187 207
Työleveys (cm):  ............................................. 129 153

Niittomurskain soveltuu heinikon, pensaikoiden ja vesaikkojen 
leikkaamiseen. Varustettu vakiona Y-terillä.

Sarjapikaliitin vakiovarusteena.
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870801 a6226 a7240 a7750

870802 a7750

Kantojyrsin

Kantojyrsin asennetaan kuormaa-
jan kiinnityslevyyn. Kantojyrsimes-
sä on integroitu kääntöliike.

Sarjapikaliitin vakiovarusteena.

 870801 870802
Leveys (cm):  .................................................... 69 80
Paino (kg):  ....................................................... 92 200
Korkeus (cm):  ................................................. 58 65
Pituus (cm):  ......................................................81 124
Hydraulivirtaus  (l/min):  .......................... 30-50 50-75
Maks. paine (bar) :  .......................................250 250
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a6226 a7236 a7240 a7750

8000508

Hakettaja

Leveys (cm):  .................................................... 80
Paino (kg):  ..................................................... 210
Korkeus (cm):  ............................................... 150
Pituus (cm):  ................................................... 120
Terien määrä:  .................................................. 2
Hakkeen koko (mm):  ........................................12
Hydraulivirtaus (l/min):  ................................. 30
Puun läpimitta maks. (cm):  ............................10

Lujatekoinen ja kompakti hakettaja risujen, oksien ja pienten pu-
iden (halkaisija max. 100mm) hakettamiseen. Varustettu kahdella 
terällä, jotka vetävät puuta hakettajan sisään ja murskaavat 
tehokkaasti. 

Sarjapikaliitin vakiovarusteena.
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755xc a6020 a6026 a6226 a7236 a7240 a7750

8000517

Pituus (mm) ..................................................1180
Leveys (mm) ..................................................900
Korkeus (mm) .......................................995-1180
Paino (kg) ......................................................... 50
Piikit (kpl) ........................................................... 2
Piikkien pituus (mm) ....................................1100
Piikkien välit (mm) ........................................ 750

Tukeva työlaite sekä kantti- että pyöröpaalien 
käsittelyyn. Piikit on valmistettu korkealaatuisesta 
jousiteräksestä, myötöraja yli 1400 MPa. Työlaitetta 
voidaan käyttää myös trukkihaarukkana, joka 
mahdollistaa sekä lavojen että paalien käsittelyn 
samalla työlaitteella. Varustettu säädettävillä 
tukiputkilla, jotka suojaavat taaksepäin putoavalta 
kuormalta.

Paalipiikki
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755xc a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

8000518

Pituus (mm) ..................................................1180
Leveys (mm) ..................................................900
Korkeus (mm) .......................................995-1180
Paino (kg) ......................................................... 50
Piikit (kpl) ........................................................... 2
Piikkien pituus (mm) .......................... 1100 / 600
Piikkien välit (mm) ........................................ 370

Tukeva työlaite pyöröpaalien käsittelyyn. Piikit on valmistettu 
korkealaatuisesta jousiteräksestä, myötöraja yli 1400 MPa. 
Pitkä piikki mahdollistaa vakaan noston ja lyhyempi estää paalia 
pyörimästä. Varustettu säädettävillä tukiputkilla, jotka suojaavat 
taaksepäin putoavalta kuormalta.

Pyöröpaalipiikki
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8000593 a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

8000595 a7240 a7750

Tuorerehutalikko

 8000593 8000595
Leveys (cm) .................................................... 130 150
Paino (kg) .......................................................225 240
Korkeus (cm) ....................................................77 77
Pituus (cm) ...................................................... 97 97
Tilavuus (l) .....................................................900 1050

Tehokas säilörehuhaarukka, joka on saatavilla kahdella eri 
leveydellä. Varustettu kahdella hydraulisylinterillä.

Sarjapikaliitin vakiovarusteena.
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8000591 a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

8000592 a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

 8000591 8000592
Leveys (cm):  .................................................. 130 150
Paino (kg):  .....................................................330 160
Korkeus (cm):  ................................................. 72 72
Pituus (cm):  ..................................................... 80 80
Tilavuus (l) ..................................................... 700 800

Kourakauha on yhdistetty kauha ja pihti. Kourakauhalla 
voit kuljettaa ja kuormata esimerkiksi oksia, haketta, 
kompostia, olkia, lantaa ja rakennusjätettä. Kouran olles-
sa yläasennossa voi kauhaa käyttää tavallisena kauhana. 
Tehokkaat sivulevyt suojaavat kauhaa ja lisäävät sen 
tilavuutta.

Sarjapikaliitin vakiovarusteena.

Kourakauha



39

755xc a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

8000407

Kourakauha

Leveys (cm):  .................................................. 105
Paino (kg):  ...................................................... 147
Tilavuus (l): .................................................... 120
Aukko: .............................................................82°

Kourakauha on yhdistetty kauha ja pihti. 
Kourakauhalla voit kuljettaa ja kuormata esime-
rkiksi oksia, haketta, kompostia, olkia, lantaa ja 
rakennusjätettä. Kouran ollessa yläasennossa 
voi kauhaa käyttää tavallisena kauhana.

Sarjapikaliitin vakiovarusteena.
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8000287 755xc a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

8000036 755xc a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

Tuorerehutalikko

Ruokintapöydän putsari tuorerehupihtiin 
8000287 ja 8000036.

Soveltuu useimpien rehujen käsittelyyn. 
Tehokas työkalu voimakkaan hydraulisylin-
terin ansiosta. Kompakti malli, joka soveltuu 
rehunjakoon ahtaissa tiloissa.

Sarjapikaliitin vakiovarusteena.

Putsari

 8000287 8000036
Leveys (cm):  .................................................... 90 105
Paino (kg):  ..................................................... 106 110
Korkeus (cm):  ................................................. 55 55
Pituus (cm):  ......................................................77 77
Pihtien määrä: .................................................. 6 6
Pihtien etäisyys (cm): ......................................16 19

Putsari 8000410
Leveys  (cm): .................................................. 120
Paino (kg):  ....................................................... 50
Korkeus (cm):  ................................................. 25
Työleveys (cm):  ............................................. 125
Työkorkeus (cm): ......................................... 27,5
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755xc a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

870801

Paalipihti

Paalin halkaisija (mm)  .......................990-1800
Omamassa (kg)  ............................................235
Putken halkaisija (mm) ................................... 48
Pihdin korkeus (mm)  .................................... 910
Työlaitekiinnike.......................................Norcar

Suuret tartuntapinnat mahdollistavat muoviin 
käärittyjen pyöröpaalien hellävaraisen käsittelyn. 
Paalipihdillä käsittelet pyöröpaaleja 990-1800 mil-
limetriin. Työlaite keskittää paalin automaattisesti 
pihdin keskelle. Vahvan rakenteensa, metalli-
raepuhalluksen ja alkydimaalatun pintakäsit-
telynsä ansiosta paalipihti on takuulla erittäin 
kestävä ja pitkäikäinen. Varusteltu kahdella 
voimakkaalla hydraulisylinterillä, 63/40-169 mm.

Sarjapikaliitin vakiovarusteena.
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755xc a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

870766

Maneesilana

Leveys (cm):  ..................................................250

Tehokas työlaite ratsastusalustojen tasaamiseen ja muok-
kaamiseen. Levyjen kulmaa muuttamalla voidaan lanaa käyttää 
siirtämään maneesin reunoille kertynyt materiaali takaisin.
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