ATV
tarvikkeet

TALIKKOSARJA
Kolme työkalua samassa paketissa: talikko, kauha, heinäpiikit
SOPIVUUS Bronco, Cycle Country, Iron Baltic

TALIKKO

Purevapiikkinen talikkoterä on
suunniteltu mm. hevostiloille
pihaton vaivattomaan siivoukseen.

Talikkosarja on monikäyttöinen työväline, joka soveltuu
vaihtelevaan työhön; lisää terään pääty- ja pohjalevyt ja
hetkessä sinulla on käytössäsi kauha, tai kiinnitä terään
heinäpiikit ja voit ajaa niitetyn heinän kasaan.
Suurlujuus- ja rakenneteräksestä valmistettu talikkosarja on tehty kestämään. Sarja toimii niin keski- kuin
etukiinnitteisissä työvälinerungoissa. Sitä on testattu
monissa eri töissä, kuten hiekan siirto ja tasaus, heinien
keräys, lannan siivous, kivien keräys, jne.

KAUHA

Tehokas työkalu monenlaisen aineksen
siirtämiseen; hiekka, multa, kuivikkeet, lumi.
Vinkki: Lisää hammastettu kulutusterä
kauhaksi muunnetun talikkoterän ja
puskulevyn väliin ja tasaa tielle kipatut
sorat kertavedolla.

HEINÄPIIKIT

Kestävät ja oikein muotoillut heinäpiikit
mahdollistavat vaivattoman heinän keruun.
Heinäpiikeillä voi myös kuljettaa isompaakin
kevyttä kuormaa.

KULUTUSTERÄT
PUREVUUS TARPEEN MUKAAN
SOPIVUUS Bronco, Cycle Country, Iron Baltic, Kimpex, Warn

TEHOKAS HAMMASTETTU terä

Turvallinen aurausjälki lumella. Pureutuu tehokkaasti maahan. Terä kiinnitetään puskulevyn alkuperäisiin reikiin pakettiin sisältyvillä kiinnitystarvikkeilla. Terä on käännettävissä: hammastettu/suora
terä. Valmistettu kulutusteräksestä.

JOUSTAVA KUMIterä

Kumiterä joustaa esteissä ja on hellävarainen esim.
pihan laatoitukselle. Vahvistettua kumia, paksuus
15 mm. Kiinnitystarvikkeet sis. pakettiin.

muoviterä

Kevyempi muoviterä on hiljainen, mutta tehokas
esimerkiksi asfalttipihoille. Valmistettu 20 mm:n
vahvuisesta UHMW-muovista.

MUUT
turvallisuutta ja mukavuutta
VÄKIPYÖRÄSARJA
SOPIVUUS Bronco, Cycle Country, Iron Baltic
Väkipyörä puolittaa nostoon tarvittavan voiman.Sen
avulla vaijerin/narun nostokulma voidaan muuttaa
optimaalisemmaksi. Lisäksi jämäkkä vetojousi toimii
“pikasulakkeena” estäen kalustovaurioita.

YLÄOHJAIN
SOPIVUUS Moneen merkkiin, riippuen puskulevyn yläreunan muodosta
Vähentää lumen pölyämistä puskulevyn yli.
Ohjain suojaa mönkijää ja kuskia lumelta ja
parantaa näkyvyyttä. Valmistettu vahvistetusta
kumista.

LISÄPAINO
SOPIVUUS Moneen merkkiin, riippuen puskulevyn yläreunan muodosta
Teräksestä valmistettu lisäpaino tehostaa
puskulevyn purevuutta ja vähentää puskulevyn
pomppimista. Ei rajoita puskulevyn nostokorkeutta.
Leveys 135 cm.

SUOMALAINEN.
LATVO ja Kulutuslevyt.fi takaavat tuotteiden
kotimaisuuden. Tuotteemme ovat suomalaisia,
testattuja ja kestäviä. Sijaintimme ansiosta voimme taata
nopeat ja joustavat toimitukset kaikkialle Suomeen.

LAADUKKAAT MATERIAALIT Käytämme tuot-

YHTEENSOPIVUUS Pyrimme valmistamaan

OIKEITA TYÖKALUJA Valmistamme työkaluja

KÄYTÄNNÖN TESTIT Vain käytännön kautta
teoriat ja suunnitelmat tulevat todella testatuiksi. Koeajojen ja töiden palaute
sovelletaan suoraan tuotekehitykseen.

teissamme parhaita ja tarkoituksenmukaisempia materiaaleja. Tämä takaa tuotteille pitkän
käyttöiän.

oikeisiin töihin. Niiden suunnittelun lähtökohtana on aina käytännön tarve.

Tmi Antti Selonen
Veitsillantie 84
19110 Vierumäki

044 535 4379
antti@kulutuslevyt.fi
www.kulutuslevyt.fi

tuotteemme yhteensopiviksi kaikkien
suosituimpien puskulevymerkkien kanssa.

