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Mere end 35 års erfaring med udvikling og produktion
af frontlifte til landbrug, skovbrug samt den kommunale
sektor, danner grundlaget for FS-4 Serien. Basis er
vores tekniske know-how, kombineret med indhentede
brugererfaringer. Frontliften FS-4 imponerer gennem
en robust konstruktion, fremragende løftekapacitet,
høj pålidelighed og universel anvendelighed. Dette
skyldes hovedsagelig den optimale konstruktion.
Frontliften fastgøres i monterings-beslagene der er
påboltet traktoren.

Design:
Frontliften FS-4 består af 2 dele. Selve
frontliften og monterings-beslagene.
Via denne opdeling i konstruktionen
er det muligt at vælge mellem 2

monteringsvarianter.
En fast påboltet og en let-aftagelig
version. Frontliften kan nemt og
hurtigt afmonteres, og afsættes i

et støttestativ, eller anvendes på
traktor nummer to, hvortil man kun
behøver
købe
monterings-beslag
samt hydraulik slanger.

Koblings-beslaget findes også i en
kort version til selvtilpasning på
traktor.

- robust
- kraftfuld
- universal

Under konstruktionen af beslagene til de forskellige traktor
typer, er der taget speciel hensyn for at bibeholde størst
mulig styring og pendling. For at opnå bedste stabilitet, er
beslagene afstøttet hen til koblingshuset.

Udstyrs varianter:
Afstivning:
Får man behovet for at anvende frontliften til særdeles
svære opgaver, kan man efter ønske få monteret en ekstra
afstivning. Standard-beslaget er forberedt herpå.

Kombination beslag/afstivning med speciel koblingsbeslag ved kørsel med f.eks sneplov:
Når frontliften er afmonteret, kan man montere et
specielt ophæng i beslagene, som kan anvendes under
kørsel med sneplov.
Et beslag til to produkter - en innovativ og økonomisk
løsning!

Front PTO:
Optimalt tilpasset vor frontlift, kan vi
som ekstra tilbehør levere front PTO
af bedste kvalitet.
PTO-en kan leveres til traktorer
fra 50 til 300 HK. Transmissionen
leveres med våd kobling og integreret
oliepumpe. Ingen olieforsyning er
derfor nødvendig.

De skrå tilpassede
løftearme sidder i opklappet
stand tæt op mod
traktoren.
På grund af dette, kan
en eventuelt monteret
frontlæsser sænkes uden
hindringer.

FS-4
Standard udstyr:
 Opklappelige og aftagelige løftearme
 Walterscheid hurtigkoblingskroge
 Spærbar pendeludsving
 Dobbeltvirkende løftecylindre
 Udskiftelige ledlejer i cylindrene
 Afspærringsventil
 Integreret gaffeltræk
 Topstang
 Forberedt for ekstra afstivning
 Slangesæt
 Forberedt for belysning
 Forberedt for ekstra slangesæt
 Forberedt for elektrisk fjernbetjening

Ekstra udstyr:
 Støttestativ
 Slangesæt til dobbeltvirkende udtag
 Lysstik
 Elektrisk fjernstyring
 Multifunktionsventil (dobbelt eller enkeltvirkende)
 Støddømper med lukkehane
 Ekstra afstivning
 Holdeplade for aflastningsfjedre

Tekniske data:
T YPE

Cat
fangkroge

løftekapacitet

op til
HK

cylindre

Egenvægt

FS-4 28

2*
2

2800 kg

110

80/35

165 kg

FS-4 48

2
3

4800 kg

190

90/35

186 kg

* Cat. 1 kan leveres

Specifikationerne er omtrentlige og ikke bindende. De kan variere
afhængigt af udstyr. Ret til tekniske ændringer forbeholdes.

Billederne i brochuren kan differere fra standard udstyr.
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