KOPPLINGSSYSTEM
FÖR TRAKTORER TAS
Enkel koppling
Flexibel
Snabb
Ekonomisk

www.walterscheid-group.com

ENKEL KOPPLING –
FLEXIBEL, SNABB OCH EKONOMISK
Det säkra alternativet!

Vi tar ansvar!

Walterscheid är medveten om
de utmaningar som
jordbrukarna står inför.
Vi pratar med jordbrukare över
hela världen i vårt ständiga
arbete med att förbättra
kopplingssystemet för
traktorer.
På det här sättet kan vi
uppfylla jordbrukarnas krav
på ekonomi, bekvämlighet och
säker arbetsmiljö.

Det moderna jordbruket står inför enorma utmaningar; allt ﬂer
människor behöver få sin näring från den tillgängliga åker- och
betesmarken. Att skörda frukterna av en allt högre kvalitet och
samtidigt bevara naturresurserna, det är ett motto som Walterscheid
inte bara följer i jordbrukets förändring, utan även lutar sig mot för
att kunna ta beslutsamma steg framåt.
Våra innovationer är milstolpar inom jordbrukstekniken.
Walterscheid har vunnit pris för den första nedre fånghaken som
kan manövreras helt från förarsätet.
I produktutbudet av ”trepunktsfästen” som Walterscheid erbjuder,
ﬁnns nu även den automatiska trailerkopplingen KU 2000.
Högre produktivitet och funktionalitet för jordbruksmaskiner är
målet för våra utvecklingsingenjörer. Vi vill att jordbrukarna ska
kunna arbeta e—ektivt, bekvämt och säkert. Vi tar ansvar för detta
när vi konstruerar, tillverkar och provar våra produkter.

Vi tar jordbruket framåt!
Kopplingssystemet för traktorer hanterar viktiga funktioner i jordbrukarens arbetsﬂöde: koppling, justering, stabilisering och lyft.
Redskap och maskiner kopplas in och ur bekvämt, snabbt och
säkert från förarsätet, redskapen är optimalt inställda för respektive
funktion och både traktorn och redskapet skyddas mot materialskador och farliga kollisioner och stötar.
Walterscheid TAS-serien omfattar alla element av trepunktslyften:
kompletta nedre kopplingar, lyftstänger, toppstänger och stabiliseringssystem samt ett modernt trepunktsfäste.
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KOPPLINGSSYSTEM FÖR TRAKTORER
TAS
Rekommenderat och maximalt tillåtet driftområde

PS

294

296

218

Standardområde
för ISO 730

Rekommenderat
driftområde för
TAS-komponenter

177
165
147
108
92
74
55
40
29
0

Motoreffekt

Kat. 3

Kat. 2H

Kat. 2

Kat. 2

0

Kat. 1

147
125
100
75
55
40

Kat. 1

Motoreffekt

240
225
200

Kat. 4

Kat. 3

Dessa faktorer omfattar bland annat utvecklingen mot
större gårdar och längre drifttider, det varierande
utbudet av grödor och större krav på högre e—ektivitet
och lägre driftkostnader. Allt detta har en konkret
inverkan på jordbrukstekniska koncept.

400

Kat. 3L

När vi utvecklar TAS-komponenter tar vi därför hänsyn till alla faktorer som påverkar metoderna för jordbruket.

Walterscheid tacklar dessa utmaningar. ”Vi har det
rätta konceptet till alla applikationer, säkert och
skräddarsytt utifrån entreprenörer och jordbrukares
behov.”

412
Kat. 4

Kraven på kopplingssystemet för traktorer är lika
varierande som jordbruket självt.

Till exempel har arbetsbredderna, och följaktligen
maskinvikterna, stadigt ökat under senare år. Detta
har ställt högre krav på kopplings- och drivsystem,
vilket har medfört att nya kopplingstyper dykt upp.

KW

560

Maximalt tillåtet driftområde för
TAS-komponenter efter
godkännande från tillverkare
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KOPPLING

Det ﬁnns ingen anledning att resa sig upp!

Koppla in och ur redskap bekvämt från förarsätet; det är ingen konst med Walterscheids
fånghakar för topp och nedre kopplingar. Otaliga tidskrävande och farliga arbetsmoment
mellan traktorn och redskapet undviks. Walterscheids fånghakar tål mycket stora belastningar, är lätta att manövrera och mycket säkra.
De är tillverkade av stål med hög hållfasthet och särskilt konstruerade för att absorbera stora drag-, tryck- och sidokrafter.
Därför klarar de alla belastningar som uppstår
mellan traktorn och redskapet under
arbetsprocessen. Som partner till
många traktortillverkare, konstruerar
och bygger Walterscheid även
kompletta dragstänger med fånghakar, teleskopiska ändar eller
kuländar.

DEN NEDRE FÅNGHAKEN
Säker låsning – bekväm hantering

Fånghaken öppnas aldrig av misstag. Låset kan endast öppnas med öppningsspaken via
kabel, för hand eller i framtiden från förarsätet med en omkopplare.

Enkel koppling

Den nedre fånghaken underlättar kopplingen. Särskilda styrproﬁler styr kulan säkert in i
fånghakens öppning på redskapssidan. Traktorn behöver inte köras fram med
millimeterprecision till kopplingspunkterna på maskinen.

Överlägsen konstruktion

Fånghaken är smidigt och kompakt utformad. Den mekaniska utrustningen består av
endast ett fåtal enskilda delar och sitter under ett ytterhölje som skyddar mot stötar och
smuts. Konventionella verktyg kan användas för att byta spärrklackens komponenter
separat, utan att behöva demontera dragstången.

Kuländar och fånghakar
är tillgängliga som
reservdelar för
eftermontering på
dragstänger.
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Jämförelse

Standardkulbussning

Kula med styrproﬁl Klämproﬁl

Distansbricka

Robust
kulbussning

Funktion/
fördelar

Kulbussning för
standard trepunktsapplikationer.
Kulbussningen kan
rotera fritt på
redskapstappen.

Kulbussning för de ﬂesta
trepunktsapplikationer
med inbyggd styrkona för
förbättrad koppling.
Kulbussningen kan rotera
på redskapstappen.

Styrkona för förbättrad
koppling av kulbussningen. I samband med
standard- eller robusta
kulbussningar. Kulbussningen kan rotera fritt på
redskapstappen.

Distansbricka för att
minska kulans
sidospel.

Kulbussning för
krävande trepunktsapplikationer.
Kulbussningen kan
rotera fritt på
redskapstappen.

Traktortyper

Alla typer med
fånghake.

Alla typer med fånghake.

Alla typer med fånghake.

Alla typer.

Alla typer med fånghake.

Redskapstyper

Alla trepunktsredskap.

Alla trepunktsredskap.

Alla trepunktsredskap i
kategori 2 och 3, särskilt
tunga semi-monterade
redskap.

Alla trepunktsredskap.

Alla trepunktsredskap.

Användning

Lätt till medeltung
användning.

Lätt till medeltung
användning.

Medeltung till tung
användning.

Lätt till medeltung
användning.

Medeltung till tung
användning.

Rullager

På båda sidorna.

På en sida.

På en sida.

På en sida/båda
sidorna.

På båda sidorna.

Montering

Demontera tappen
och montera det
genom kulbussningen.

För kulstyrkonan på
tappen och fäst med ett
ringstift.

För kulbussningen och
styrkonan av klämtyp på
tappen och fäst med
skruvar (”klämma”).

För distansbrickan
på tappen och fäst
den tillsammans
med kulbussningen.

Demontera tappen och
montera det genom
kulbussningen.

Walterscheid tillbehör –
original in i minsta detalj!
Använd endast Walterscheid originaltillbehör eftersom
alla Walterscheid-komponenter är optimalt avstämda
till varandra. Kulbussningar, kulstyrkonor m.m. av
sämre kvalitet utgör en säkerhetsrisk som
Walterscheid inte påtar sig något ansvar för.

TOPPSTÅNGSFÅNGHAKEN
Walterscheids toppstångsfånghake ger extra säker koppling mellan traktorn och
redskapet. Toppstångsfånghaken garanterar maximal inkapsling av kulan på
redskapssidan och förhindrar tillförlitligt förluster, även när hela systemet är utsatt för
höga laster.
Det särskilda säkerhetslåset kan inte öppnas av misstag och kan endast öppnas med
kabeln från förarsätet eller för hand. Det är inte bara de mekaniska toppstängerna som
är utrustade med Walterscheid originalfånghakar, utan även alla hydrauliska toppstänger
i kategorin 2/63 till 4/130.
Toppstångsfånghake med smitt gängat skaft i
ett stycke finns för eftermontering och som
reservdel för toppstänger.

Fånghakar med gängade skaft ﬁnns i kategori 1-4.
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JUSTERING

Tillgängliga redskap

Låsposition

Optimal justering. Walterscheids toppstänger och lyftarmar får redskapen i rätt arbetsposition. De erbjuder en varierande grad av bekvämlighet och ﬁnns i olika prestandaklasser – skräddarsydda för jordbrukarnas olika behov.

Utdragning

Medan de mekaniska toppstängerna med fånghake eller kulända måste ställas in för hand
efter den rätta dimensionen, är hydrauliska toppstänger särskilt bekväma att använda.
Ställ bara in toppstången till den nödvändiga längden från förarsätet, antingen med eller
utan anslutet redskap. Ledande traktortillverkare utrustar sina maskiner med
Walterscheids komponenter för att få rätt koppling mellan lyftarm och dragstång. På så
sätt kan man justera dragstången för att ställa in redskapets sidolutning.

Hoptryckning

Twin-typ backventil – säker och
skonsam för utrustningen!
Tekniken för den hydrauliska
toppstången bygger på en
dubbelverkande cylinder med twintyp-backventil av massivt stål.
Ventilblocket låser den inställda
längden för toppstången, även under
långa pauser och förhindrar
överföringen av stötlaster till
traktorns hydraulsystem.

INBYGGD STÖTDÄMPARE

Förutom standardfunktionerna kan den
hydrauliska toppstången med stötdämpare absorbera stötar från studsande
redskap under arbeten i ojämn terräng.

HYDRAULISK TOPPSTÅNG FÖR ALLA
EFFEKTOMRÅDEN
Området för Walterscheid hydrauliska toppstänger täcker alla de varierande krav som
ﬁnns inom ett modernt jordbruk. De viktigaste elementen i alla hydrauliska toppstänger
från Walterscheid är inte bara högkvalitativa cylindrar och särskilda tätningssystem, utan
även Walterscheids fånghake och pilotstyrda backventil av twin-typ.

HYDRAULISK TOPPSTÅNG MED INBYGGD STÖTDÄMPARE
Funktion

Stötlaster som orsakas av redskapet absorberas.
Hydrauliska toppstänger med stötdämpare kan bytas ut mot standardstänger och
monteras utan ytterligare komponenter.
Monteringen kräver inga särskilda komponenter eller extra utrymme jämfört med
övre standardkopplingar.
Positionering av monterade redskap under drift.
Upprätthåller en säker arbetsposition utan kontinuerlig hydraulisk aktivering av
backventilen.

Fördelar

Stötlaster som orsakas av studsande redskap separeras från traktorn. Detta leder till
bättre köregenskaper på grund av optimerad markkontakt för framaxeln, säkrare
körförhållanden, ökat grepp och högre produktivitet.
förbättrad körkomfort.
minskat slitage av lyftens komponenter.
Olja

Gas

300
250
200
150
100
50

0
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Arbetstryck [bar]

Dragkraft [kN]

EFFEKTOMRÅDEN

100

200

300

Toppstång med kula

Toppstång med led

HOL Kat. 2/63

‹90 PS / ‹66 kW

‹100 PS / ‹74 kW

HOL Kat. 3/70

‹140 PS / ‹103 kW

‹150 PS / ‹110 kW

HOL Kat. 3/90

–
–
–
–
–

‹250 PS / ‹184 kW

HOL Kat. 4/120
HOL Kat. 3/70DS
HOL Kat. 3/105DS
HOL Kat. 4/130DS

‹400 PS / ‹254 kW

–
–
–

Toppstång med led
och dämpning

–
–
–
–
‹150 PS / ‹110 kW
‹200 PS / ‹147 kW
‹400 PS / ‹254 kW

HYDRAULISK TOPPSTÅNG
Hydraulisk toppstång med

Tillgänglig med olika
kopplingsdimensioner och
justerområden

TOPPSTÅNG MED
KULA

TOPPSTÅNG MED
LED

TOPPSTÅNG MED LED
OCH DÄMPNING

Kat. 2/63
Kat. 3/70

Kat. 2/63
Kat. 3/70
Kat. 3/90
Kat. 4/120*

Kat. 3/70DS
Kat. 3/105DS
Kat. 4/130DS

Utrustad med original Walterscheid
fånghake
Bekväm manövrering med kabel
Stort urval av tillbehör
Lång livslängd
Komponenter kan bytas separat
Ventilblocket skyddas av en särskild
förstärkt klämma
Som tillval även med integrerat
ventilblock

**

Komplett med märkning och etikett,
kula, kabel, klämma och fäste på
traktorsidan
Mångsidig användning på grund av
utbytbar svängbar ögleskruv
* Som tillval även med utbytbar ögleskruv Kategori 4/3 tillgänglig
** Kategori 3/90

TOPPSTÅNG MED LED

Utrustad med Walterscheids originalfånghake.
Särskilt rotationslås för att förhindra oavsiktlig förändring
av längden.
Mångsidig användning tack vare ﬂera kopplingsalternativ.
Brett urval av längder och justerområden.
Lång livslängd tack vare korrosionsskyddsbehandling
och smörjsystem.
Tillgänglig för alla traktormodeller.
Alla enskilda komponenter är tillgängliga
som reservdelar eller för eftermontering.

Viktig anmärkning!
Vissa traktormodeller har inte tillräckligt
utrymme för toppstänger med kula i fästet
på traktorsidan. Toppstänger med led ska i
så fall användas.
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STABILISERING

Bekväm stabilitet

Alla lantbrukare har upplevt det skrämmande ögonblicket när redskapet svänger ut på
en trång gata eller i svår terräng. Utsvängande redskap kan orsaka allvarliga skador på
några sekunder; på parkerade bilar, byggnader eller jordbrukarens egna fordon. I värsta
fall kan någon bli skadad. Med andra ord är en bra stabilisering av dragstängerna och
därmed hela ekipaget, både vid transport och vid arbete, oumbärligt för säkerheten både
vad det gäller din och andras säkerhet.
Lösningar som man ofta ser idag, som kedjor och enkla dämpare, måste hanteras
manuellt i riskområdet bakom och under traktorn när redskap är anslutna. Det är inte
bara krångligt och tidskrävande, det är också farligt. Stabilisatorer av denna typ används
ofta på ett felaktigt sätt, resultatet är ökad risk för olyckor och större slitage på
trepunktslyft och däck.
Endast om stabilisatorerna är bekväma att använda och driftsäkra kommer de faktiskt
att användas i den dagliga verksamheten. Walterscheid ASST-B och HGST stabiliseringssystem fungerar inte bara automatiskt, utan gör också många arbetsmoment på fältet
enklare att utföra. Walterscheids automatiska ASST-B sidostabilisator används med
tunga redskap och HGST sidostabilisatorn med hydraulisk styrning används i svåra
sluttningar.
Båda systemen är anpassade till hög nivå för bekvämlighet och säkerhet.

Krav på moderna stabilisatorer

Säkra transporter.
Stabila i sluttningar.
Automatisk växling mellan fast läge
och ﬂytläge.
Ingen hantering i riskområdet bakom
och under traktorn med anslutet
redskap.
Tillförlitlig styrningsstabilitet även i
krävande terräng.
Bekväm koppling tack vare enkel
inställning av spridningsbredden.
Tåla smuts.
Minskat slitage på trepunktslyften.
Stabilisering oberoende av lyftstångens längd.

Flytläge
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Fast läge

ENKEL OCH SNABB EFTERMONTERING, STABILISERING ASST¨B
Automatisk sidostabilisator ASST-B

De automatiska sidostabilisatorerna skyddar den nedre dragstången mot drag- och
kompressionskrafter och skyddar därmed även det anslutna redskapet. Under arbetet
växlas automatiskt mellan fast läge och ﬂytläge vid lyftning och sänkning av redskapet.
Under lyft rör sig redskapet genom mittpositionen, där det ﬁxeras och hålls stadigt.
Lyfthöjden där stabiliseringen ska starta är förinställd. Utan att behöva gå in i riskområdet
bakom traktorn, justeras kedjans längd och anpassas därmed till alla redskap och
tillämpningar.

A
B

Permanent fast läge för redskapet med
långt kedjefäste.

Fast

B

Automatiskt flytläge för redskapet med
kort kedjefäste

A

Fast

Fast läge

Fast

Flytande

Spridningsbredd

Spridningsbredden för dragstången är obegränsat variabel och ställs enkelt in genom
att vrida på ga—elstången. Den särskilda konstruktionen förhindrar att spridningsbredden ändras oavsiktligt.

ASST-B produktegenskaper

Automatisk växling mellan fast läge och ﬂytläge när du höjer och sänker lyften.
Stabiliseringen görs genom att fästa en säkerhetskedja, utan att behöva gå in i
riskområdet.
Enkel in- och urkoppling. Spridningsbredden för dragstången hålls på det inställda
avståndet med ªädrar.
Automatisk frigivning vid sänkning av redskapet förenklar arbetet i fält.
Förbättrar traﬁksäkerheten under transport.
Eftermonteringssystem för installation av användaren för över 300 traktormodeller.

Flytläge

Observera!

Se alltid till att spridningsbredden är
korrekt inställd på alla stabilisatorer.
En felaktig inställning kan leda till
ökat slitage på stabilisatorerna eller
de nedre fånghakarna!
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STABILISERING, HGST
För den mest krävande användningen,
hydrauliskt manövrerad sidostabilisator HGST

Den hydrauliskt manövrerade sidostabilisatorn HGST centrerar och stabiliserar traktorns
trepunktslyft och därmed redskapet på en fri valbar lyfthöjd.
HGST manövreras från förarsätet med elektroniska reglage. Lyfthöjden vid vilken stabiliseringen ska starta kan variera och ställs in med hjälp av ett vred eller fordonets elektronik. Sidostabilisatorerna skjuter aktivt redskapet till den önskade mittpositionen på ett
smidigt sätt och stabiliserar det helt utan spel. Systemet kan omkopplas oavsett last. Den
individuella spridningsbredden ställs in före kopplingen och uppfyller därmed alla krav.

HGST-produktegenskaper

Automatisk växling mellan fast läge och ﬂytläge när du höjer
och sänker lyften.
Permanent fast eller ﬂytande läge är alltid möjligt.
Bekväm manövrering från förarsätet.
Centrerar aktivt och stabiliserar smidigt utan något spel.
Minimerar slitaget på trepunktslyften och däcken.
Erbjuder maximal säkerhet i sluttningar och på vägen.
Förenklar och rationaliserar arbetet i svår terräng.
Integrerad i traktorns hydraulsystem utan att använda en styrventil.

Hydrauliskt manövrerad sidostabilisator HGST.

HGST är tillgänglig som standardalternativ för ett antal traktortillverkare,
men kan också eftermonteras på många
traktorer med lastavkänningssystem.
Det kan installeras av din Walterscheid
Servicepartner som gärna hjälper dig
och som också ger dig goda råd.

Dragstång i fast läge – tryck på båda cylindrarna.

Teleskopadapter

Kolv
Kolvcylinder
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Dragstång i flytläge – båda cylindrarna är trycklösa.

STABILISERING, HVST

Utan HVST

Sidoförskjutning av trepunktslyften,
hydrauliskt justerbar HVST

Bearbetad

Den hydrauliskt justerbara sidostabilisatorn, HVST, gör så att hela trepunktslyften, inklusive det fastsatta redskapet, förskjuts i sidled med upp till 25 cm när den är i rörelse, för
att garantera fullständiga skär- och slåtterkombinationer om traktorn t.ex. driver av. Även
om ASST-B eller HGST kommer att hålla det fastsatta redskapet i en helt spelfri mittposition under extrema terrängförhållanden, kan dessa anordningar inte förhindra att
traktorn och redskapet driver av tillsammans. Ingenjörerna på Walterscheid har utvecklat
en lösning för att åtgärda denna situation, HVST.
HVST kan monteras i samma utrymme som
den automatiska sidostabilisatorn, vilket
innebär att komponenter från det modulära
ASST-system, t.ex. hållare, även kan användas.
Till skillnad mot HGST behövs inget lastavkänningssystem och endast en cylinder.
Två slangar ansluts helt enkelt till en dubbelverkande styrventil och HVST kan säkert
och bekvämt manövreras från hytten.

Inte bearbetad
Traktorn driver
nedför sluttningen
Mönster bildas vid slåtterarbete i sluttningar
utan HVST

Med HVST

Kompensation
med HVST

Traktorn driver
nedför sluttningen
Kompensation för felsnitt med HVST,
resultatet blir en jämn slåtteryta.

Jämförelse

ASST-B

HGST

HVST

Terräng/
tillämpning

För alla terränger och vägtransporter.

För alla terränger, särskilt i
sluttningar och för långa vägsträckor.

För alla terränger, särskilt i sluttningar
och vid kurvtagning med
kombinationer.

Automatisk/mekanisk.

Automatisk/hydraulisk, utan att
använda en styrventil.

Manuell/hydraulisk, via beﬁntlig
styrventil.

Fördelar

Enkel teknik, automatisk växling
mellan ﬂytande/fast läge, spelfri
rörelse.

Helautomatisk koppling mellan
ﬂytande/fast läge, absolut spelfri
rörelse, även i extrema lutningar,
minimerar slitaget på däcken och
trepunktslyften.

Kompenserar för missade områden
genom att i sidled justera trepunktlyften
eller redskap som behöver styras
(radgrödor).

Bekvämlighet

Enkel att justera för alla
tillämpningar.

God till måttlig.

Manövrering från förarsätet.

Traktortyper

Möjlig på över 300 typer.

Alla typer med lastavkännande
hydraulsystem.

Samma som ASST-B.

Monterade
redskap

Alla.

Alla.

Slåtterkombinationer och redskap för
radgrödor osv.

Installationskrav

Installation av användaren eller
verkstad.

Verkstad och lastavkännande
system.

Installation av användaren eller
verkstad.

Princip
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KOPPLING

AUTOMATISK KOPPLING AV
BULTTYP KU 2000
Trailerkopplingen KU 2000 är en automatisk koppling av bulttyp. Spakutlösningssystemet används för koppling, dvs.
kopplingsförfarandet utlöses genom att föra in trailerringen i bulten och trycka bak utlösningsspaken.

Huvudfunktioner
Bulten tillverkas av stål med hög hållfasthet.
En fritt roterande kopplingsbult ger ett litet och jämnt slitage.
Styrning av kopplingsbulten från ett stort avstånd och en snabb stängning.
Två säkerhetsstift är synliga från båda sidorna och förhindrar stötlaster på lyftmekanismen.
Kopplingsbulten fäster positivt, inte icke-positivt.
Konstant vridmoment under öppningen, optimalt för ªärrstyrning.
Det separata kopplingshuvudet är gjutet och kan bytas ut oberoende av bulten.
Som standard levereras alla kopplingar med en kopplingspunkt som är optimerad för 40 mm trailerringar. På begäran, eller för
anpassning till regionala krav, kan kopplingarna även levereras med olika kopplingspunkter för att passa alla tillgängliga trailerringar
på marknaden.
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WALTERSCHEIDKOPPLINGAR – GARANTI FÖR
EN KRAFTIG KOPPLING

KU 514

Kopplingar och andra kopplingsanordningar för
kommersiella fordon och jordbruk
Utbudet av Walterscheids tjänster för jordbruk, kommersiella fordon och anläggningsmaskiner omfattar produktion och leverans av följande kopplingar av bulttyp
Automatiska kopplingar, som t.ex KU 2000-serien.
Icke-automatisk kopplingar.
Kopplingsramar med snabb höjdinställning.
Kopplingar med tappjustering.
Automatiska och icke-automatiska ﬂänskopplingar.
Bogseringskopplingar för anläggningsmaskiner.
Kopplingar för CUNA-standard NC 338-02.
Dessa produkter är tillgängliga för alla e—ektklasser. Även om de ﬂesta bultarna är
tillverkade av stål med hög hållfasthet, är bultarna enligt CUNA-standarden svetsade.
Kopplingarna överensstämmer och är godkända enligt nationella och internationella
standarder.

KU 2000

KU 2000 med fläns

Walterscheidutbudet för jordbruk omfattar även

dragstänger med pick-up-kopplingar.
dragstänger
dragstänger på redskapssidan och trailerringar.
utbytbara system med olika fästen.
kopplingsramar kompletta med piton-ﬁx och dragstång.
tillbehör och reservdelar.

CUNA system

ÖVERSIKT ÖVER
RESERVDELAR
för trepunktsfästen

KU 600

Alla icke-automatiska ﬂänskopplingar är
tillgängliga med hylsstift i olika
utföranden. Fråga om du undrar över
något – vi hjälper dig gärna!

13

KULPRODUKTER
Större bekvämlighet med kulkopplingar,
80 mm kulprodukter
Kulkopplingen ger en mängd fördelar. Framförallt kan höga vertikala laster överföras. Dessutom skapas en spelfri koppling mellan
traktorn och redskapet. Alla manuellt manövrerade kopplingar av
kultyp är utrustade med en hållare som kan justeras utan verktyg.

Tekniska fördelar med 80 mm kulprodukter

Flänskula KFD

Dragstång av kultyp KBa

Hållare

Kopplingsfäste KK

Bult av kultyp KI

Kulram KB

Trailerringar med ﬂäns

Trailerkoppling ZKK 80

Hållaren kan vridas i sidled för att ge tillräcklig plats för kopplingen. Den smidda hållaren kan absorbera ännu högre negativa vertikala laster. Att hållaren kan justeras utan verktyg är en
unik funktion.
80 mm kulan har presspassning, snarare än att den skruvas
fast. Som ett resultat är det teoretiskt omöjligt att förstöra
gängorna på kulskaftet. Kulan kan bytas ut när den är sliten.
Trailerringarna har tillräcklig underskärning. Jämfört med
gjutna konstruktioner ger denna ännu större vinkelmanövrerbarhet, och överträ—ar kraven i standarden ISO 24347.

Till skillnad från konventionella kopplingar på marknaden, är
Walterscheids trailerkopplingar alltid smidda. Denna tillverkningsmetod ger ännu mindre slitage och vertikala laster på upp till
4,5 ton är möjliga. Smörjkretsen sitter på insidan av kopplingen för
att möjliggöra smörjning i kopplat tillstånd.

DRAGSTÄNGER PÅ
REDSKAPSSIDAN
Optimal koppling på redskapssidan
Förutom olika utföranden med ﬂäns, är även trailerkopplingar för fastsvetsning och vinkelfästen tillgängliga.
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KOPPLINGSFÄSTEN
Walterscheid erbjuder ett imponerande utbud av
kopplingsfästen
Följande produkter är tillgängliga
Kort och långt kopplingsfäste.
Kopplingsfästen med 80 mm kula och
styrkopplingsfästen med piton-ﬁx.
Kopplingsfästen med dragstångsstöd.

Kopplingsfäste med

Kopplingsfäste, kort – K

Kopplingsfäste med piton-fix – F

Kopplingsfäste, långt – L

dragstångsstöd – VZP

Kopplingsfäste med 80 mm kula
– KK

TILLBEHÖR OCH KOMPONENTER
Walterscheid erbjuder ett omfattande
utbud av tillbehör
Följande produkter är tillgängliga
Tvångsstyrningskomponenter för kopplingsfästen, dragstänger av kultyp och kulramar.
Reservdelar och unika lösningar som kulkopplingar, dragstång av kultyp, universella
transportörer med bultsystem, tvärstag med kulkoppling samt ett stort utbud av
kopplingsanordningar på redskapssidan.

Dragstång av kultyp med
tvångsstyrning

Den rätta lösningen för varje kopplingsproblem – våra kunniga tekniker hjälper dig mer än gärna.

Kopplingsfäste med nedsänkt
tvångsstyrningsenhet
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WALTERSCHEID I KORTA DRAG –
Vår kraftöverföring, trepunktslyft- och kopplingssystem
ger högre e«ektivite t för jordbruksmaskiner.
Innovationer och teknik från Walterscheid, som den första hydrauliska toppstången med integrerad stötdämpare, ökar
e—ektiviteten för jordbruksmaskiner. Dessutom förbättrar våra system komforten och säkerheten och bidrar därmed till
en varaktig ökning av produktiviteten.

MEDVETNA OM FRAMTIDEN.
UTVECKLAR IDÉER.
LEVANDE TEKNIK.
BEMÖTER UTMANINGAR.

Walterscheid
– originalet
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