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Monipuolinen lana peltojen tasaukseen ja teiden 
kunnossapitoon. Kestävä rakenne, jossa on käytet-
ty erikoislujia rakenneteräksiä. Kaikki toiminnot ovat 
hydraulisia. Siipien sylintereissä on varoventtiilit es-
tämässä vaurioita törmäystilanteissa. Siivet ovat it-
senäisesti ajettavissa haluttuun asentoon. Sivuttais-
kallistelu mahdollistaa tie- ja peltoprofiilin muotoilun.

Lisävarusteet
• Tappiterärungot
• Tukipyörät
• Tasolaser kaksoiskallistuksella
• Trimble GPS-korkeusautomaatio
• Palontorjuntavarustus ensisammutuskäyttöön
   turveurakoitsijoille
• Kivihara taakse

TEKNISET TIEDOT

Maksimi työleveys   4,5 / 5,3 m

Kuljetusleveys   3,4 m
   
Pituus     7,0 m 

Paino        n. 2 800 kg

Hydrauliikka   3 kpl 2-toimisia



Järeä uutuuslana peltojen tasaukseen. Tuotteen 
suunnittelussa on käytetty pienemmässä lanassam-
me hyväksi havaittuja ratkaisuja sekä erikoislujia ra-
kenneteräksiä. Lanassa on monipuoliset hydrauliset 
säädöt. Molemmat siivet ja niiden jatkopalat voidaan 
ajaa itsenäisesti haluttuun asentoon. Sivuttaiskal-
listuksen ansiosta pellon profiilia voidaan kätevästi 
muotoilla. Siipien sylintereissä on varoventtiilit estä-
mässä vaurioita mahdollisissa törmäyksissä. 

Lisävarusteet
• Tasolaser kaksoiskallistuksella
• Trimble GPS-korkeusautomaatio

TEKNISET TIEDOT

Maksimi työleveys   7,0 m

Kuljetusleveys   3,9 m
   
Pituus     7,2 m 

Paino        3 850 kg

Hydrauliikka   4 kpl 2-toimisia



MPH-lumilinko on kehitetty yhteistyössä urakoit-
sijoiden kanssa. Suunnittelussa on otettu huomioon 
myös suvilumen paras mahdollinen läpäisy. Linko 
on saatavissa joko kiinteällä kierukalla ja heittosiivi-
kolla tai keskipakosiivikolla. Siipien sisäpinnoissa on 
vakiona kulutusta kestävät, lumen kulkua helpotta-
vat muovilevyt. Rungon lyhyt ja leveä rakenne auttaa 
suurten lumimassojen läpäisyssä ja helpottaa linkoa-
mista ahtaissa paikoissa. MPH-lumilinko on Suomes-
sa valmistettu kestämään kovaa käyttöä. Rakenteis-
sa on käytetty erikoislujia rakenneteräksiä.

Erityispiirteitä
• Hydrauliset luukut lukkoventtiileillä
• Pikasäädettävät tukijalat
• Pulttikiinnitteiset kulutusterät

TEKNISET TIEDOT

Työleveys    2,6 (2,9) m

Alennusvaihde   540 rpm
   
Heittopesän halkaisija   102 cm 

Paino        910 kg



Tehokas aura ojien nopeaan tekoon ja puhdistuk-
seen. Tehty kestämään nykyaikaisten työkoneiden 
vetotehot. Monipuoliset ja portaattomat hydrauli-
set säädöt. Aurauskulma ja ojan syvyys ovat sää-
dettävissä samoin kuin lisäsiipien ja kiekkoleikkurin 
asento. Aura kiinnitetään esimerkiksi traktorin kol-
mipistevetolaitteeseen ja se voidaan yhdistää myös 
kaivin- tai metsäkoneeseen. Aurassa on varoventtiili 
suojaamassa rakenteita esteeseen törmäämisen va-
ralta. Kaikki kulutusosat ovat kulutusterästä ja kaik-
kein alttiimmat osat ovat helposti vaihdettavissa 
pulttikiinnityksen ansiosta. 

TEKNISET TIEDOT

Ojan maksimileveys   1,4 m

Ojan maksimisyvyys  1,3 m

Paino        1 300 kg

Hydrauliikka   3 kpl 2-toimisia



Tehokas puunpoistaja tuotantotehon ja laadun pa-
rantamiseen. Pienpuunkerääjän piikkirumpu kerää 
puunkappaleita tuotantokentältä laitteessa olevaan 
koriin. Korin täyttyessä se voidaan tyhjentää kentän
laidalle. Pienpuunkerääjällä pystytään parantamaan 
turpeen laatua erityisesti kasvuturvekentillä ja imu-
vaunutuotannossa.

TEKNISET TIEDOT

Työteho     3 ha/h

Työnopeus   1–15 km/h

Työleveys   2,4 m

Vetokoneen tehontarve  40–50 kW

Hydrauliikka   1 kpl 1-toiminen
    1 kpl 2-toimisia

Paino    2 500 kg

Renkaat    21.3 - 24



Uutuustuote peltojen ja suoalueiden muotoiluun. 
Rakenne on testattu vaativissa olosuhteissa ja kes-
täväksi havaittu. Ruuvin kierre on valmistettu kulu-
tusteräksestä. Monipuoliset säädöt ovat kaikki hyd-
raulisia ja tasausruuvi on helppo ja nopea kääntää 
tiekuljetusasentoon. Voimansiirto on suojattu yli-
kuormituskytkimellä.

TEKNISET TIEDOT

Maksimi työleveys   6,0 m

Kuljetusleveys   3,5 m

Pituus    8,8 m

Ruuvin halkaisija   0,65 m

Tehon tarve   80–180 kW

Paino        n. 4 000 kg

Hydrauliikka   3 kpl 2-toimisia



Uusi vesakkoleikkuri vaativaan urakointikäyttöön. 
Terien pyöritys toimii hihnavälitteisellä hydraulimoot-
torilla. Leikkurissa on kolme nopeasti vaihdettavaa 
ketjuilla tai veitsillä varustettua lautasta. Ketjut voi-
daan vaihtaa ripeästi ilman työkaluja. Leikkuri voi-
daan kiinnittää kaivinkoneeseen tai nosturiin.

TEKNISET TIEDOT

Työleveys    2,25 m

Paino    510 kg

Hydraulimoottori   Parker F12-60

Öljyntarve   110 l/min

MPH-vesakkoleikkurista 
on saatavissa myös 

kapeampi versio, jonka leveys on

1,7 m 



Vaunu pyöröpaalien tehokkaaseen keräykseen ja 
siirtoon. Kuorman teko ja purku käy ripeästi vaunun 
omalla mekanismilla. Vaunu ei vahingoita paaleja las-
tauksen tai purkamisen yhteydessä eikä kuormaa 
tarvitse erikseen sitoa.

TEKNISET TIEDOT

Kuormatilan koko   10 paalia

Pituus    8,3 m

Leveys    2,6 m

Korkeus    3 m

Paino        3 800 kg

Renkaat    550/45 R22,5



METALL IPALVELU  HART IKA INEN  OY 
Vepsänjoentie 1, 83900 Juuka 

Myynti: 050 321 1260 
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