
Lame levitysvaunuja valmistetaan kolmea kokoa 13, 15 ja 17 m  . Pienin koko on 
varustettu keinutelillä ja kaksi suurempaa jousitetulla ja ohjautuvalla telillä. 
Ohjautuvalla telillä olevissa vaunuissa on pyörät upotettu säiliön kylkiin
kokonaisleveyden pienentämiseksi. Kaikissa vaunuissa on vakiovarusteena 
hydrauliset jarrut etuakselilla.

Säiliön hitsaussaumat on hitsattu molemmin puolin paineastiahitsaajien toimesta.
Vaunussa on hiekkapuhellettu säiliö, joka on pinnoitettu sisältä epoksitervalla.
Vaunussa on kaksinkertainen pintamaalaus.
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Vaunuissa on loiskelevyt vakiovarusteena. Pienimmässä 13000 litran vaunussa 
on kaksi loiskelevyä ja kahdessa suuremmassa niitä on kolme kappaletta.

Lame 17000 l levitysvaunu ohjautuvalla
telillä. Renkaat 800/50 R 34.

Steenon MKM 700 multain sekä
radio-ohjaus eri toiminnoille.



Vetoaisan päässä olevan
vetosilmukan korkeus on
säädettävissä.
Vetosilmukan holkissa on
voidenippa.

Vakiomallisella levityssuuttimella
päästään noin 12 metrin levitysleveyteen

Lisävarusteena on saatavana
Möscha erikoissuutin, jonka
levitysleveys on 18 metriä.

Möschasta on erillinen esite.

Levityspumppu on vaunu etupäässä.
Se on suunniteltu 1000 r/min 
ulosoton pyörimisnopeudelle.
Pumpussa on tukeva laakerointi ja
akselitiivisteiden alle on asennettu
vaihdettava kulutusholkki.
Ennen pumppua vaunun pohjassa
on kivitasku. Sekä kivitaskussa
että pumpussa on tyhjennystulpat.
Etupumpusta huolimatta vetoaisa
on kapea ja pitkä, mikä tekee vaunusta
ketterän käännöksissä.



- alatäyttöyhde haarukkaliittimellä
- vaahtoputki
- sekoitusventtiili sikalakäyttöä varten
- hydraulinen sulkuventtiili
- määränosoitin, jota yleensä käytetään multaimen ja letkulevittimen yhteydessä
- painonsiirtosysteemi, joka pitää aisapainon vakiona levityksen alussa
- Steeno multaimet joko kiekko- tai veitsivantaalla
- Vogelsang letkulevittimet
- sähköhydraulinen ohjausjärjestelmä, mikäli traktorin hydrauliventtiilejä on liian vähän
- jarrut ja lokasuojat 13000 litran vaunuun

L

D

koko rengas mitta mitta vaunun paino renkaan renkaan pintapaine
merkintä L D ulkoleveys halkaisija leveys maata vasten

litraa cm mm cm kg cm cm kp/cm2

13000 600/55 R 26.5 450 185 290 3700 135 60 0,9
13000 700/50 R 26.5 450 185 310 3800 135 70 0,8

15000 650/65 R 26.5 525 185 280 5600 150 65 0,9
15000 710/55 R 34 525 185 285 6000 165 70 0,8

17000 650/65 R 26.5 600 185 280 6000 150 65 1,0
17000 710/55 R34 600 185 285 6300 165 70 0,9

Vaunun mittoja

Kaikissa vaunuissa on ylileveän valot sekä eteen- että taaksepäin



Alatäyttöyhde haarukkaliittimellä sekä
vaahtoputki

Lame 13000 litran levitysvaunu


