
Nya standarder och prestanda för kraftöverföringsaxlar – med Walterscheid ULTRA.PLUS-system
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ULTRA.Longlife
•   Knutkorssats med lång livslängd
•  Centralsmörjning för profilrör
•  Underhållsfri P450 vidvinkelknut
•  K68 koppling

•  Nytt skyddskoncept
•  Ny skyddskona på redskapssidan
•  Profilerat ST-skydd
•  Fullt skydd av vidvinkelknuten
•  Minskning av hållkedjor

•  Världens kraftigaste vidvinkelknut för 
de mest krävande tillämpningarna

•  Knutkorssatser med lång livslängd för 
dubbel livslängd och utökat
underhållsintervall

• Enkel montering 
• Utmärkt tillgänglighet
•  Integrerat smörjningssystem med 

endast en smörjnippel 
• Servicevänligt profilrör

 ULTRA.Longlife 
ULTRA.Efficient 
ULTRA.Safety 
ULTRA.Easy

FÖR DUBBEL LIVSLÄNGD PÅ VÅRA 
KRAFTÖVERFÖRINGSAXLAR

WALTERSCHEID I KORTA DRAG –
vår kraftöverföring, trepunktslyft- och kopplingssystem ger 
högre effektivitet för jordbruksmaskiner.
Innovationer och teknik från Walterscheid, som t.ex. ULTRA.PLUS kraftöverföringsaxlar, ökar effektiviteten för jordbruksmaskiner. 
Dess utom förbättrar våra produkter komforten och säkerheten och bidrar därmed till en varaktig ökning av produktiviteten.

MEDVETNA OM FRAMTIDEN. 
UTVECKLAR IDÉER. 
LEVANDE TEKNIK.
BEMÖTER Walterscheid Powertrain Group 

Powertrain Services Scandinavia AB 
Alfred Nobels Allé 110

146 48 Tullinge, Sverige
Telefon: 08-603 97 00

www.walterscheid-group.com

W
AL

 0
4 

GB
 0

81
9 

AK
2-

PD
F

UTMANINGARNA.



www.walterscheid.com/ultraplussystem

Så tidigt som på 1950-talet tillverkade Walterscheid sin första 
kraftöverföringsaxel och inom kort hade företaget blivit känt 
som specialistleverantör över hela världen med sina innova-
tiva produkter.

Ca 70 år senare har ingenjörerna på Walterscheid utveck-
lat ”den gula kraftöverföringsaxeln” till en helt ny produkt. 
 Resultatet är det nya ULTRA.PLUS-systemet som kan 

 användas i  nästan alla serier av kraftöverföringsaxlar från 
Walter scheid. 

Den nya kraftöverföringsaxeln med ULTRA.PLUS-systemet 
 klarar en, hittills ouppnåelig nivå, av prestanda, funktion och 
servicevänlighet. För att nå detta ändamål har alla viktiga 
funk tionsområden och komponenter på kraftöverförings-
axeln nykonstruerats.
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NY PREMIUM 
 SKYDDSKONA
för snabb montering och 
 enkelt underhåll av drivningen

KAMKOPPLING K68/EK68
förlängd livslängd, minskat 
underhåll och tystare drift

FÖRBÄTTRAT KNUTKORS
för dubbel livslängd
FÖRBÄTTRAT KNUTKORS

NY VIDVINKELTEKNIK 
P450
optimerad för tillämpningar 
med höga kontinuerliga 
 vinklar och varvtal

NY VIDVINKELTEKNIK NY VIDVINKELTEKNIK NY VIDVINKELTEKNIK 
NY FRIKTIONSKOPPLING K90TF
konstant vridmoment och 
enkelt underhåll

NY PREMIUM 

INNOVATIVT SMÖRJSYSTEM 
AV  PROFILRÖR 
servicevänlig och optimal 
fettfördelning

DUBBLERAR LIVSTIDEN FÖR 
VÅRA KRAFTÖVERFÖRINGSAXLAR

VIDVINKEL KNUT
P675
idealisk för krävande 
användningsområden

VIDVINKEL KNUT

NYTT ST-   SKYDD FÖR  
KRAFTÖVERFÖRINGSAXLAR
eliminerat behov av säkerhetskedja


