Vyvážečka Vahva Jussi 2000+
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•
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možnost nájezdové brzdy
nový, ještě silnější 4WD pohon
nosnost 2 tuny!
špička ve své kategorii
vyrobeno v Estonsku
dosah hydr. ruky 3,2 nebo 4 m
pro čtyřkolky i malotraktory

VAHVA JUSSI 2000+ je nejnovějším typem
z řady profesionálních malých vyvážeček,
která v kombinaci s pracovní čtyřkolkou
nebo terénním malotraktorem tvoří plnohodnotnou, rychlou a velmi obratnou vyvážecí soupravu.
Novinkou je nájezdová brzda Knott, zdokonalený a více chráněný 4WD pohon kol vyvážečky, který je navíc
dostupný ve dvou variantách (200 nebo 400 ccm). Samozřejmostí jsou výkyvné tandemové nápravy, vysokozátěžové 8 – plátnové pneumatiky a otočné závěsné zařízení. K vyvážečce je možné dokoupit širokou řadu příslušenství pro rozšíření použitelnosti tohoto stroje. Hydraulicky sklopnou korbu, dálkově ovládaný hydraulický
naviják,teleskopické prodloužení hydraulické ruky, nakladač sypkých hmot, půdní vrtáky, štípací hlavici, atd...
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Vyvážečka Vahva Jussi 2000+
Základní výbava (obsaženo v uvedené ceně) :
•
•
•
•
•
•
•
•

Vlek Vahva Jussi 2000+ (nosnost 2 000 kg)
Hydraulická ruka Vahva Jussi 320 (dosah 3,2 m)
Drapák na kulatinu (max. rozevření 75 cm)
Hydraulický rotátor Baltrotors GR 10 (nosnost 1 t)
2 páry posouvatelných klanic
8
–
plátnové
nízkotlaké
pneumatiky
SG 300/65-12
Hydraulické rozvody (bez benzinového agregátu)
2 – pákový křížový rozvaděč

Starco

Značka Vahva Jussi vznikla v roce 2006. Hlavním cílem společnosti bylo vytvářet menší vyvážečky pro pracovní čtyřkolky a
malotraktory pro každodenní použití v jakémkoliv ročním období. Za velmi přijatelnou cenu kupujete kvalitní stroj, který Vás
nikdy nezklame! Vahva Jussi je legendou mezi výrobci malých
vyvážeček vyrobených speciálně pro čtyřkolky a malotraktory!
Technická speci�kace:
Rozměry podvozku
Hmotnost (vč. hydraulické ruky)
Nosnost
Nízkotlaké terénní pneu
Dosah hydraulické ruky
Zvedací síla hydraulické ruky
Pohon hydr. systému 1)
Pohon hydr. systému 2)
Max. zvedací síla hydr. ruky
Přibližná kapacita vyvážečky
Uhel otáčení hydr. ruky
Světlá výška podvozku
Základní délka ložné plochy
Průměrný denní výkon

3 155 x 1 431 mm
440 kg
2 000 kg
Starco SG 300/65-12 – 8 pláten
3,2/4,0 m
410 kg na 2 m a 260 kg na 3,2 m
agregát Honda GX 200 (6,5 hp) , 175 bar
vývodovou hřídelí (PTO)
530 kg
2,5 m3
330°
380 mm
2,13 m (možné prodloužení 0,5 a 1,0 m)
25 m3 (záleží na hmotnatosti a přibližovací vzdálenosti)
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