Vägsladd Ysta´

Vägsladd Ysta´ YVS 240, bogserad
Användningsområde:
• Grusvägar
• Parkeringar
• Grusplaner
Produktfördelar:
• Robust konstruktion
• Galvaniserad
• Separat inställning av skärvinkel/
skärhöjd

Beskrivning / Art. nr.
Modell
Arbetsbredd (cm)
Längd exkl. strängspridare/inkl. strängspridare (cm)
Vikt inkl. betongvikter, exkl sprängspridare (kg)
Hjuldimension Ø / bredd (mm)
Hydrauluttag, dubbelverkande (st)
Hydraulisk inställning av skärvinkel och skärhöjd
Trafikbelysning
Mekanisk-/hydraulisk sidoförskjutning max 50 cm
Betongvikter 100 kg/st (6 st)
Extrautrustning / Tillval
68010001 Strängspridare inkl. LED-lampa (hydr. uppfällning kräver 1 st enkelverkande hydrauluttag)
hjuldimension Ø / bredd (mm) 420/150
68010002 Förhöjningsplåtar till vägsladden och strängspridare
68010003 Ackumulatorset till hjulupphängning
68010004 Fäste till lastmaskin YVS-240
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640 / 300
3
Standard
Standard
Standard
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En stark och robust vägsladd för grusvägar och grusplaner, varmgalvaniserad och tillverkad i hög stålkvalitet. Arbetsbredd
240 cm. Hyveln har tre skär, där de två främsta är utrustade med tandade skär (kval. 500 Brinell) och det bakre är slätt
(kval. Domex 460). Monteras i traktorns lyftarm. YVS240 är utrustad med frihängande ram med hydraulisk inställning av
skärvinkel. Den bakre hjulaxeln har separat hydraulisk inställning av skärhöjd. Denna konstruktion, där skärvinkel
och höjd är oberoende av varandra, ger ett perfekt resultat. YVS240 är utrustad med hydrauliskt justerbar dragbom
(ramstyrning, se bild) vilket gör att vägsladden kan förskjutas i sidled.
6 st betongvikter och trafikbelysning är standard. Förhöjningsplåtar,
hydrauliskt manövrerad strängspridare och hjulupphägning med
ackumulator är extrautrustning och kan eftermonteras. 		
Hydraulkopplingar ingår, ½ ” hane.

Vägsladd Ysta´

Fördelar med Ysta´ Vägsladd
Standardutrustning
• De två främsta skärbladen har tandade skär som river upp underlaget, det tredje skärbladet med släta
skär jämnar sedan till.
• Betongvikter hjälper till att förbättra resultatet då vägsladden får en större tyngd mot underlaget
• Mekaniska eller hydrauliska inställningsmöjligheter av skärvinkeln

Tandade skär

Extrautrustning / Tillval
• Strängspridaren jämnar till och förflyttar efter
de tre första skären så du slipper strängar av
sten och grästuvor på körbanan.
• Strängspridaren kan även monteras i efterhand
i fall behovet uppkommer
• Utöver strängspridare finns det andra 		
extrautrustningar/tillval beroende på modell.

Vägsladd Ysta´
Vägsladd Ysta´ finns i flera olika modeller beroende på vad den ska användas till.
• Robust och varmgalvaniserad konstruktion
• Många olika modeller och storlekar för ATV och traktor

Vägsladd för traktor
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Strängspridare

Betongvikter

Vägsladd Ysta´

Fördelar med Ysta´ Vägsladd YVB och YVS
Mekanisk sidoförskjutning			
Enkel mekanisk sidoförskjutning, där man flyttar dragbommen
20 cm åt sidan på YVB &YVS, som underlättar möjligheten
att riva upp underlaget längre ut på höger sida.

Hydraulisk ramstyrning			
Hydraulisk ramstyrning på 0-30 cm till höger på YVS,
tillsammans med den mekaniska sidoförskjutningen kan YVS
totalt sidoförskjutas 50 cm. Denna funktion underlättar vid
kurvor samt att öka möjligheten att riva upp underlaget
längre ut på höger sida.

Breda hjul och Trafikbelysning		
Trafikbelysning och breda hjul är standard på både YVB och
YVS. Vid bombering på YVB regleras respektive hjul var för
sig genom en enkelverkande hydraulisk kolv.

Kraftig vridled				
På YVS är de tre skärbladen upphängda på en kraftig vridled
som möjliggör att skärvinkeln kan justeras så att önskad
bombering uppnås tillsammans med den hydrauliska
skärvinkeljusteringen.
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Skärblad					
YVB och YVS kan utrustas med strängspridare och då har
vägsladden totalt 4 skärblad. Tandat skär på första, andra
och fjärde (strängspridaren) skärbladet och slätt skär på
tredje. Bakom varje tandat/slätt skär sitter en extra
skärhållare, som skyddar den varmgalvaniserade balken.

Vägsladd Ysta´

Fördelar med Ysta´ Vägsladd YVB och YVS
Hydraulisk skärvinkeljustering		
Vid inställning av bombering på YVS så ställs skärvinkel in
hydrauliskt oberoende av höjdjustering. Höjd- och djupjustering
styrs hydrauliskt på de bakre hjulen som båda regleras
parallellt.

Betongvikter				
För att ytterligare öka vägsladdens tyngd mot underlaget är
YVB och YVS standardutrustade med betongvikter. På YVB
finns det 4 st vikter och YVS 6 st vikter. 		
Vikterna väger 100 kg/st.

Ackumulator				
För att ytterligare skydda vägsladdens starka konstruktion
och hjulupphängning under transport kan vägsladden utrustas
med ackumulator. Ackumulatorn tar upp stötar under
transport och därmed en jämnare gång och möjlighet till
snabbare transporter mellan olika uppdrag. Extrautrustning
på YVS.

Förhöjningsplåtar				
Strävan är att ha mycket grusmaterial att arbeta med för
bästa resultat, med förhöjningsplåtarna möjliggörs detta, då
vägsladden kan flytta större mängder material och jämna ut
ojämnheter på körbanan. Extrautrustning på YVS.

info@ystamaskiner.se

0411-139 50

www.ystamaskiner.se

43

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

Strängspridare				
Med tillvalet strängspridare på våra vägsladdar, jämnas
körbanan till och man undviker strängar av grus/sten på
körbanan. Strängspridarens olika inställningsmöjligheter,
bidrar till att stenar och grävstuvor flyttas ut till vägkanten.
Extrautrustning på YVB och YVS.

