
PARALLEL-O-MATIC



system

Let i udførelsen
stærk på styrken
Den fuld hydrauliske POM-R frontlæsser er specielt tilegnet den semi-professionelle 

bruger. Uagtet den lettere udførsel, er anvendeligheden universel, hvorfor R-læsseren 

klarer alle læsseopgaver både rationelt og effektivt. Den solide og robuste konstruk-

tion af læsserarmen i finkorn stål, den velgennemtænkte design med placering af 

hydraulikslangerne, det modulære hydrauliske ventil-system og et tiltalende design, 

gør POM-R læsseren til en pålidelig partner i mange år frem. 

Naturligvis anvender POM-R samme beslags – system som også VX læsseren og 

dennes forgængere.  

Robust konstruktion udført i finkornet stål.
Hydraulikrør placeret beskyttet under 
læsserarmen

Alle bærende bolte er dimentionerede til 
den aktuelle læsser. De er lettilgængelige og 
smørbare på udvendig side. Alle boltene sid-
der ligeledes i udskiftelige bronze bøsninger

Opklappelig robust design, fastlåses med 
låsebolte. Opklappet giver de yderlig 
beskyttelse til hydraulik rørene

Læsserarm Smørebare bolte, 
bronzebøsninger

Støtteben

Tekniske detaljer:



Hurtigkobler:

Håndtaget til redskabslåsningen er ergono-
misk korrekt placeret, og låser automatisk 
ved redskabstilkobling

Tilslutningsplade med ilgangsventil for 2 
tilte hastigheder, modulært design, stål 
hydraulik-rør, ventilen sidder godt beskyt-
tet bag stål dække

Hurtigkobleren „Syncro-Lock” letter af- og 
påmontering af hydraulikslangerne. Hurtigt 
tilsluttes alle slanger med 1-greb, også 
ledningen til 3-die funktion medtages 
samtidigt

Mindsker de stød der opstår under kørsel 
på ujævnt terræn. Skåner såvel traktor 
som fører, samt øger kørsels komforten. 
Afbrydes mekanisk

Pålidelig kabel styret joystick, med alle 
funktioner i samme håndtag

Anvendes hydrauliske redskaber, som klo 
og balletang, er hydrauliktilslutningen  
fremført til redskabsrammen. Med Syncro-
Lock 2 bliver tilkoblingen endnu lettere

Hurtigskift redskabsramme 
med EURO låsning

Hydraulisk ventilsystem  
POM „R”

„SyncroLock”

Støddæmper  

Øvrige hydraulik funktioner

1-grebs styret Joystick

effektivt & universel
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Standardudstyr:

© by Hauer 03/2014Billederne i brochuren kan differencere fra standardmodeller. Vi forbeholder os retten til tekniske ændringer.

Illustrationer og specifikationer er omtrentlige og ikke-bindende. De kan ændre sig alt efter traktor, dækstørrelse samt påbygningshøjde. Værdierne er målt på ca. 185 bar ( * ca. 200 bar).

•  Fuldhydraulisk frontlæsser med mekanisk parallelføring, 
beslag med frontbeskyttelse og bolte samt hydraulikslanger

• Hydraulikrør monteret på læsserarmens underside

• Stophane på løftefunktion

• Udskiftelige bronzebøsninger i samtlige lejer

• Dobbeltvirkende løftecylindre

•  Redskabscylindre beskyttet af dobbelt sikkerhedsventil

• Ventilblok system POM-R

• Hurtigtømningsventil til redskabscylindre

•  Hurtigskift redskabssystem  EURO

Frontlæssertype 50 70 90 95

Frontllæsser OR – uden beslag  kg 460 467 500 507

Frontlæsser TBS – uden beslag kg 423 430 463 470

Anbefalet 
traktorkraft

PS
kW

Til 65
Til 48

Til 80
Til 59

75-110
55-81

75-110
55-81

Max. løftehøjde – redskabsdrejepunkt A 3390 3560 3770 3985

Max. løftehøjde – under plant redskab B 3205 3375 3585 3800

Frihøjde under nedsænket jordskovl C 2463 2633 2843 3058

Gravedybde D 145 145 145 145

Frirum – ved max.løftehøjde E 750-850 800-950 900-1050 900-1050

Brydekraft på skærspids af jordskovl (daN) F1 1710 1710 2200 2200

Løftekapacitet i bund 
på pallegafler                                     (daN) F2 1600 1900 1850 1960

Løftekapacitet i 1500 mm højde 
på pallegafler                                     (daN) F3 1290 1470 1580 1780

Løftekapacitet i topstilling 
på pallegafler                                     (daN) F4 1010 1300 1340 1490

Kipvinkel F° 46 48 48 49

Tipvinkel G° 54 52 52 51
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