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FMG - A Brand for Professionals  

FMG valmistaa työlaitteita tienhoidon, logistiikan ja infra-kunnossapidon tarpeisiin. Työlaitteemme on suunniteltu 
ammattilaisille, kuten sinä ja ne valmistetaan Suomessa korkealaatuisista komponenteista ja raaka-aineista.

Tuotteidemme suunnittelussa pyrimme hyödyntämään viimeisintä testattua teknologiaa ja toimimaan 
suunnannäyttäjänä alallamme. Tuotteemme vastaavat myös viimeisimpiä tyyppihyväksyntöjen vaatimuksia ja 

tästä hyvänä esimerkkinä 60km/h nopeuteen suuniteltu perävaunu.

Toivomme, että tästä tuoteluettelosta löytyy vastaukset tarpeisiisi ja lisätietoja tuotteistamme saat 
ottamalla yhteyttä tehtaallemme tai lähimpään AGCO Suomen myyjään. 

2



RASPI

LISÄVARUSTEET
• Verkkoterä
• Tappiterä
• Kallistussylinteri(t)
• Oikea jatkosiipi (10”)
• Vasen jatkosiipi (45”)
• Oikea siiven jatke (suora)
• Vasen siiven jatke (suora)

VAKIOVARUSTEET
• Tasaterä
• 1/2” pikaliittimet
• Hydraulinen painatus
• 3-pistesovitteet taakse

FMG-raspi on ammattikäyttöön suunni-
teltu takanostolaitteeseen kiinnitettä-
vä työlaite, jolla irrotetaan polannetta 
ja tasataan sekä karhennetaan kevyesti 
tiet ja piha-alueet niin kesällä kuin 
talvellakin.
Raspilla voidaan poistaa polannetta 
tehokkaasti sekä ehkäistä polanteen 
ja liukkaiden synnyn aina aurauksen 
yhteydessä.
Hydraulinen painatus mahdollistaa 
traktorin painon siirtämisen terälle,
jolloin talvikäytössä polanne ja kovaksi 
pakkautunut lumi irtoavat
tehokkaasti. Kesäkäytössä terä pureu-
tuu tehokkaasti kovaankin maahan.

Malli Leveys 
cm

Terän korkeus 
cm

Jatkosiipi, 
cm 

Työleveys,  
cm 

Paino
kg

RAP245 245 55 25 215 - 245 
(305*) 

640

RAP275 275 55 25 245 - 275 
(335*) 

650

RAP300 300 55 25 270 - 300 
(360*) 

680

*max. työleveys jatkosiivillä

TEKNISET TIEDOT
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FMG-tielana on erinomainen ja kus-
tannustehokas ratkaisu sorateiden 
hoitoon. Lanaa vedetään keskitehoisil-
la tai järeillä maataloustraktoreilla ja
ohjaus tapahtuu parhaiten erinomai-
sen tarkalla joystick-ohjauksella, jossa
liikenopeudet sekä suunnat säädetään 
kuljettajan toiveiden mukaan.
Tielanan kaltevuutta voidaan säätää 
tarpeen mukaan, jolloin tien profiili
saadaan optimaaliseksi. Samoin tiela-
nan etu-/takapään korkeutta voidaan
säätää erikseen. Oikeaan työsyvyyteen 
säädetty lana nostetaan vakaajatangon
välityksellä ylös ja alas laskettaessa 
lana palaa takaisin säädettyyn arvoon. 
Lisävarusteena saatavalla hydraulisella 
kiviharalla on erittäin kätevä viimeis-
tellä tienpinta helposti joystick-oh-
jauksella. Kaikissa FMG:n lanoissa on 
tuttu rengaspakkeri, joka tasoittaa 
sekä painaa muokatun pintakerroksen 
takaisin tiiviiksi pinnaksi.LISÄVARUSTEET

• Tappiterät
• Lisäsiipi
• Nivelaisa
• Joystick-ohjaus
• Hydraulinen kivihara
• Tukipyörät kiviharaan 

( vakiona TLN250 )
• Jatkosiipi polannepoistoon

VAKIOVARUSTEET
• Tasaterä
• ½” pikaliittimet
• Takavalot ja varoitusvilkku
• Rengaspakkeri
• Nostovakain
• Takasiipi

TIELANAT
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Uusissa malleissa on tilavat ja
TIIVISTETYT TYÖKALULAATIKOT
molemmilla puolilla, joissa on
helppo kuljettaa esimerkiksi
varatappeja sekä työkaluja.

Tielanoissa on kolme tai neljä ottavaa
terää, jotka voidaan varustaa tasa- tai tappiterillä. 

Kuljetusta varten lanan siivet ovat ruuvikiinnitteiset, 
jolloin lana voidaan pakata normaalikokoiseen
kuorma-autoon.

Lisävarusteena saatava
HYDRAULINEN SIVUSIIPI
levittää työleveyttä ja
mahdollistaa tien reunan
pyörityksen.

VANKKA PUTKIRUNKO
(TLN 570) tekee järeästä ja

leveästä lanasta tukevan.

Uusi formula-automainen
TAKASIIPI estää pienten

kivien lentämisen traktoriin
päin erityisesti siirtoajossa

Lisävarusteena saatava
HYDRAULISESTI KÄÄNTYVÄ
NIVELAISA helpottaa liikkumista
pitkän tielanan kanssa risteysalueilla
ja jyrkissä käännöksissä. Nivelaisan
avulla voidaan tiessä olevat levikkeet
lanata siirtämällä lana sivulle.

LANAN VALOT JA
VAROITUSVILKUT ovat
tärinäsuojattuja tien pinnasta
tulevaa tärinää vastaan.

RENGASPAKKERI kattaa koko 
lanan työleveyden tiivistäen la-
natun pinnan ja estäen tienpinnan 
kuivumista, pölyämistä
ja irtosoran muodostumista.

HYDRAULINEN KIVIHARA
on varustettu tasaterällä ja sen 
korkeutta säädetään suoraan 
rengaspakkerista. Molemmissa 
päissä oleva hydrauliikka auttaa 
tien viimeistelyssä ja säätö 
tapahtuu suoraan joystickilla.

Kiviharaan lisävarusteena saatavat 
TUKIPYÖRÄT auttavat työnjäljen 
viimeistelyssä etenkin lopetuksissa 
ja helpottavat säätöä.   

Malli Työleveys, cm Työleveys lisäsiivellä, cm Pituus, cm Terien määrä Paino, kg Kiinnitys Vetokoneen min. teho / paino 
suositus

Tieleveys,
m

TLN250 250 290 670 4 2700 Vetokoukku    120 hv / 5000 kg 3 - 4,5

TLN370 275 310 855 3 (4 lisäsiiven kanssa) 3750 Vetokoukku    130 hv / 6000 kg 3,5 - 5

TLN430 310 350 890 4 4420 Vetokoukku    150 hv / 7000 kg 5 - 6

TLN570 350  370 940 4 5800 Vetokoukku    170 hv / 8000 kg 7

 

TEKNISET TIEDOT
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HELPPOKÄYTTÖINEN

JOYSTICK-OHJAUS  

Alaterää ohjataan ergonomisella 
joystick-vivulla, joka on kiinnitetty 
tukevasti traktorin käsinojaan tai sivu-
paneeliin. Terän kaikki liikkeet voidaan 
ohjata yhdellä kämmenen otteella 
käyttämällä vipua, painonappeja ja 
keinukytkintä. 
Alaterän näyttö kertoo aina suoritet-
tavan liikkeen tekstinä. Näytössä on 
monipuolinen valikko, josta voidaan 
säätää valittavat kieliversiot, rajat, 
muistipaikat, automaatti-toiminnot 
ja joystickin toiminta. Näytöstä saa 
huoltoa varten myös vikadiagnostiikan 
ja monitoroinnin.

FMG-alaterä on suunniteltu Valtra-traktoreihin yh-
dessä traktorisuunnittelun kanssa, näin on varmis-
tettu paras mahdollinen yhteensopivuus traktorin 
ja työlaitteen kanssa. Alaterä on monikäyttöinen 
työlaite, jota käytetään teiden ja pihamaiden tasoi-
tukseen sekä rakennusvaiheessa että kunnostukses-
sa. Talvella alaterä sopii mainiosti polanteen ja jään 
poistoon aurausten välillä tai aurauksen yhteydessä. 
Uusi alaterä koostuu pikakiinnitteisestä terärungos-
ta, tukevasta kiinnitysrungosta traktoriin sekä terän 
hydrauliikasta ja ohjauksesta. Terän ohjauksen 
sisäinen tiedonsiirto tapahtuu CAN-väylällä.

ALATERÄ

LISÄVARUSTEET
• Verkkoterä
• Tappiterä
• Aaltoterä
• Työsyvyysautomatiikka  

(kaltevuussäätö)
• Alaterän asennus tehtaalla

VAKIOVARUSTEET
• Tasaterä
• ifm-ohjausjärjestelmä
• Ergonominen joystick 

+ painonapit
• Näyttö ja valintanäppäimet
• Proportionaaliventtiilit
• Terän pikakiinnitys
• Peruutusautomatiikka
• Vakiopainatus
• Lisäsiivet, vasen+oikea

Suom
en

 p
uo

lu
st

us
vo

imien käytössä

USED BY FINNISH MILITARY FORCES

6



ATQ/ANQ AT4-VD AN4-VD

Kuljetusleveys 2580 mm 2690 mm 2660 mm

Maksimi työleveys 3180 mm 3290 mm 3275 mm

Kääntökulma max. + / - 20° + / - 22° +/- 20°

Terän korkeus 350 mm 350 mm 350 mm

Alaterän kokonaispaino 910 kg 910 kg 910 kg

Alaterän rungon paino 540 kg 540 kg 540 kg

Alaterän leveys ilman terää 2350 mm 2460 mm 2380 mm

- askelman kanssa 2600 mm 2710 mm 2630 mm

NÄYTÖLTÄ VOIT  
HELPOSTI ASETTAA

- halutun työsyvyyden
- halutun kallistuksen
- halutun terän painatuspaineen

Myös muut toiminnot, kuten terän 
automaattinen nosto ja lasku 
ajosuunnan mukaan sekä siiven jatkojen 
automaattinen levitys ja kavennus ovat 
näytöltä asetettavia toimintoja. Kaikki 
asetukset voit tallentaa muistipaikoille 
myöhempää käyttöä varten.

Alaterä on tehokas työkalu soratien tasoittamiseen ja muotoiluun. 
Terän käännön avulla voi tiensivuun kasautunutta materiaalia 
siirtää keskemmälle tietä ja automaattinen painatuspaineen säätö 
huolehtii, ettei terä rikkoudu vaikka se osuisi maakiveen. 

Polanteenpoisto onnistuu alaterällä hienosti, varsinkin jos se on varustettu 
tappiterillä. Työsyvyyden säädöllä varmistetaan, ettei terä osu asfaltiin ja 
oikealla painatuspaineen säädöllä terä antaa periksi ennen kuin traktorin 
pyörät alkavat luistamaan.

TEKNISET TIEDOT
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LAVANVAIHTOAUTOMATIIKKA 
Kaikissa uusissa FMG ST-vaihtolavaperä-
vaunuissa on lavanvaihtoautomatiikka 
vakiona. Automatiikka huolehtii turvalli-
sesta lavan alaslaskusta ja päällevedosta. 
Käyttäjän tarvitsee vain kertoa järjestel-
mälle lavan pituus ja yhtä hydrauliikka-
vipua käyttämällä saa lavan laskettua 
maahan ja nostettua kyytiin.

KUORMAVAAKA 
Kaikissa uusissa FMG ST-vaihtolavape-
rävaunuissa on vakiona kuormavaaka. 
Vaaka kertoo näytöllä perävaunun koko-
naismassan ja kuorman painon. Kuor-
manpainon näyttävä lukema on 
nollattavissa, joten hyötykuorma on 
helppo punnita.

60KM/H MAKSIMINOPEUS
FMG ST-perävaunut on mahdollista varus-
taa 60km/h maksiminopeuden mahdollis-
tavalla varustepaketilla. Pakettiin kuuluu 
paineilmakäyttöiset lukkiutumattomat 
EBS-jarrut ja ajonvakautus sekä järeät 
pyörännavat, joiden kantavuus riittää 
vielä 60km/h nopeudessakin. EBS-jarrut 
toimivat kaikissa traktoreissa, joissa perä-
vaunun paineilmajarruliitin.

LISÄVARUSTEET
• 4-pyörähydraulijarrut
• EBS-paineilmajarrut, 60 km/h
• Lokasuojat
• Keskitetty rasvaus
• Letkuteline paineenpoistolla
• Perälautahydrauliikka  

koukkupuomiin
• Peruutus- ja äärivalot
• 2 eri varustelaatikko- 

vaihtoehtoa
• Kuulovetolaite, dia 80 mm
• Useita eri rengas- 

vaihtoehtoja

VAKIOVARUSTEET
• Lavanvaihtoautomatiikka
• Kuormavaaka
• Kuormantuntevat jarrut  

etupyörissä
• LED- perävalot
• Hydraulinen erillisjousitus
• Perälautahydrauliikka

VAIHTOLAVAPERÄVAUNUT
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TEKNISET TIEDOT

Malli Kantavuus 
(ton)

Lavankäsittelykyky 
(ton)

Leveys  
(m)

Lavan pituus 
(m)

Paino  
(kg)

Kippisylinterit 
(mm/kpl)

Max 
kippauskulma 

(astetta)

Min 
koukun korke-

us (m)

Max öljymäärä 
perävaunuun 

(l)

Vakiorenkaat Max renkaat Akseliväli 
(m)

ST16 16 16+ 2,60 4 - 6 4 500 125/2 55 1,2 10 550/60-22,5 710/45-22,5 1,36

ST18 18 18+ 2,60 4 - 6 4 700 145/2 55 1,3 10 550/60-22,5 710/45-22,5 1,36

Vaunuissa on SELKEÄ JA VAH-

VA RUNKORAKENNE, joka 
rakentuu suorakaideputkesta 
eri kantavuuksien mukaan. 
Käytännössä kaikki hydrauliikan ja 
ohjauksen putket
ja letkut ovat suojassa näiden 
runkoputkien sisällä.

LETKUTELINEESSÄ letkut pysyvät 
paineettomina ja liittimet puhtaana. 
Letkuista valuva öljy kerääntyy 
tyhjennettävään säiliöön.

Kippauksen ja lavanvaihdon 
hydrauliikkaletkut on eritelty 
pikaliittimessä olevien metallisten 
helojen väreillä ja + / - merkein.

Vaunuissa on optimaalisessa 
kulmassaolevat JÄREÄT KIPPI-

SYLINTERIT, jotka mahdollistavat 
suuren kippaustehon ja -kulman  
– ilman erillisiä apusylintereitä.
 

HYDRAULIIKAN OHJAUS

on keskitetty vaunun etuosassa
olevaan suojattuun ohjauskoteloon. 

Vaunun ylärungossa on 
3 PARIA RULLIA, 
jotka mahdollistavat 
hyvän lavan liukumisen 
täydelläkin kuormalla.

 
Vaunuihin on saatavana 
joustavasta muovista 
valmistetut, siistit 
kuorma-autojen 
lokasuojat lisävarusteena.

PERÄVAUNUSARJAAN  

SOVELTUVAT 4-6 M PITUISET 

LAVAT ja kuorman tasapainotus 
voidaan tehdä helposti eteen 
taakse liukuvalla koukku-
puomin kelkalla. 

MATALA PÄÄLLEVETOKULMA

Matalan päällevetokulman 
mahdollistaa liukupuomirakenne ja 
hydraulinen erillisjousitus

HYDRAULINEN ERILLIS-

JOUSITUS on vakiovaruste 
ja tekee ajamisesta 
vakaata ja miellyttävää. 
Jousitus myös mahdollistaa 
kuormantuntevat jarrut, 
taka-akselin noston ja 
renkaanvaihdon ilman 
tunkkia.

Vaunuihin on saatavilla runsaasti  
erilaisia rengasvaihtoehtoja.

Kaksi eri työkalulaatikkovaihtoehtoa. 
Suurempien sisään mahtuu myös kanki ja lapio.

Siirtelyventtiilin 
hallintalaite

Äärivalot 
lisävarusteena
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FMG-alueaurat on kehitetty monen vuo-
den aikana kerättyjen asiakastarpeiden 
sekä testitulosten perusteella. Alueaura on 
tarkoitettu pääasiassa teiden ja kevyen-
liikenteen väylien auraukseen, samalla 
kuitenkin monipuolista auraa voi käyttää 
hyvin myös pihamaiden tai terminaali-
en auraukseen. Mallisto on kehittynyt 
edelleen ja uusi kartiokas siipi heittää 
korkealle penkalle jo pienissä 15–20 km/h 
ajonopeuksissa. 
Alueauran siiven yläosa suoristuu eteen-
päin, jolloin ajoviima pääsee hyvin siivelle 
ja auttaa näin lumen siirtymiseen heittosii-
velle ja ylös penkalle. Eteenpäin suun-
tautuva visiiri estää tehokkaasti lumen 
pöllyämisen työkoneen konepeitolle ja 
tuulilasille. 
City-mallin aurassa siiven jatke on pulttilii-
toksella ja irroitettavissa kun on tarve au-
rata läheltä rakennuksia tai muita esteitä.

ALUEAURA

LISÄVARUSTEET
• Terävaihtoehtoina verkko-,  

kumiverkko-, kovametalli-  
tai kumiterä

• LED-huomiovalot
• Päätystoppari (alueaurassa)
• Sähköventtiili 6/2 (alueaurassa)
• Tukipyörät (AA300-AA420,  

AA300Z-AA360Z)
• Automaattinen  

teränpainatus
• City-malli

VAKIOVARUSTEET
• Tasaterä
• 1/2” pikaliittimet
• Vakiosovitteet
• Paineenrajoitusventtiili
• Hydraulinen vaimennin  

paineakulla
• Ruuvisäätöiset jalat
• Visiiri
• Sähköventtiili 6/2  

(Zoom-aurassa)

Malli Korkeus, cm Leveys, cm Työleveys , cm Paino, kg

AA245 123 303 175-245 730

AA275 130 334 195-275 770

AA300 138 364 220-305 810

AA330 145 395 240-330 850

AA360 152 425 260-365 890

AA390 159 456 280-395 960

AA420 166 486 305-425 1010

AA300Z 138 365 224-360 960

AA330Z 145 395 244-385 1000

AA360Z 152 427 264-420 1150
10



FMG:n perinteikkäät perhosaurat rakentuvat 
kahdesta alueauran heittosiivestä antaen 
molemmille puolille hyvät heitto-ominaisuu-
det samalla kun pihamaiden ja terminaalien 
aurauksessa tarvittava puskulevymäinen työn-
töominaisuus säilyy hyvin. 
Auran siipi kääntyy hyvin molemmille puolille 
ja alueaurasta tuttu heittosiipi heittää lumen 
korkealle penkalle jo pienillä 15 – 20 km/h 
ajonopeuksilla. 
Perhosauran siiven alaosa on suora ja puo-
lestaan yläosa suoristuu eteenpäin samalla 
tavoin kuin alueaurassa. Tiellä ajettaessa 
ajoviima pääsee hyvin siiven sisälle, auttaen 
lumen lentämisessä aurattavalle puolelle. 
Auran keskellä oleva eteenpäin suuntautuva 
visiiri estää lumen lentämisen työkoneen pääl-
le. FMG-perhosauroissa on alueauran tavoin 
ruuvikiinnitteiset sovitteet, mikä mahdollis-
taa auran sovitteiden muuttamisen helposti 
toiseen peruskoneeseen sopivaksi.
City-mallin aurassa siiven jatke on pulttilii-
toksella ja irroitettavissa kun on tarve aurata 
läheltä rakennuksia tai muita esteitä.

PERHOSAURA

LISÄVARUSTEET
• Terävaihtoehdot:  

- verkkoterä  
- kumiverkkoterä  
- kovametalliterä 
- kumiterä

• LED-huomiovalot
• Tukipyörät (PA330-PA390)
• Automaatinen teränpainatus
• City-malli

VAKIOVARUSTEET
• Tasaterä
• 1/2” pikaliittimet
• Vakiosovitteet
• Paineenrajoitusventtiili
• Hydraulinen vaimennin  

paineakulla
• Ruuvisäätöiset jalat
• Visiiri

Malli  Korkeus, cm Leveys, cm Työleveys, 
cm

Paino, 
kg

PA300 138 397 220-305 895

PA330 145 428 240-335 935

PA360 152 458 260-365 975

PA390 159 489 285-395 1040
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PUSKULEVYU-AURA

LISÄVARUSTEET
• Verkkoterä
• Kumiverkkoterä
• Kumiterä
• Paineakku
• LED-huomiovalot

LISÄVARUSTEET
• Verkkoterä
• Kumiverkkoterä
• Kumiterä
• Kovametalliterä
• LED-huomiovalot
• Automaatinen teränpainatus

VAKIOVARUSTEET
• Tasaterä
• 1/2” pikaliittimet
• Vakiosovitteet
• Sähköventtiili 8/3

VAKIOVARUSTEET
• Tasaterä
• 1/2” pikaliittimet
• Vakiosovitteet
• Paineenrajoitusventtiili

FMG U-aura on todella monikäyttöinen aura. Se on yhdistelmä
puskulevystä, nivelaurasta ja keräävästä aurasta.
U-aura koostuu pääsiivestä sekä kahdesta sivusiivestä,
joiden liikerata on 175°. U-aura on saavuttanut suuren
suosion erityisesti pyöräkonekäytössä.

FMG-puskulevy on tarkoitettu piha-alueiden puhtaanapitoon
ja sitä voidaan käyttää apuna myös turpeen käsittelyssä. Matalan 
siiven ansiosta näkyvyys on todella hyvä. Puskulevy on kustannus-
tehokas ratkaisu auraustyöhön

Malli Työleveys 
cm

Korkeus 
cm

Pääsiiven 
kääntö-
kulma

Siiven  
leveys, 

cm

Paino
kg

UA195/340 187-357 95 37 85 900

UA195/370 187-382 95 37 97 950

UA245/410 248-418 95 37 85 1065

UA245/435 248-443 95 37 97 1115

UA300/460 309-479 95 37 85 1135

UA300/490 309-504 95 37 97 1185

UA300/620 300-620 136 37 157 2035

Malli Leveys 
cm

Korkeus 
cm

Työleveys 
cm

Paino
kg

PL245 245 95 173-245 650

PL275 275 95 195-275 670

PL300 300 95 216-305 690

PL330 330 95 237-335 720
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PUSKULEVY HIEKOTINKAUHASIIPILUMIKAUHA

LISÄVARUSTEET
• Hammasterä kauhan 

huulilevyyn (verkkoterä 
siiville)

• Sähköventtiili 6/2
• Paineakku

LISÄVARUSTEET
• Työsylinteri

VAKIOVARUSTEET
• Tasaterät siivissä 

ja kauhassa
• Joustosiivet
• Vakiosovitteet
• 1/2” pikaliittimet

VAKIOVARUSTEET
• 1/2” pikaliittimet
• Vakiosovitteet
• Virtauksensäätöventtiili

FMG-siipilumikauha on tarkoitettu piha-alueiden, jalkakäytävien ja
kulkuteiden puhtaanapitoon. Siipilumikauhalla voidaan myös käte-
västi siirtää tai kuormata lunta kasalle tai suoraan perävaunuun.
Siivet auki käännettynä siipilumikauhalla voidaan tehokkaasti ja
nopeasti kerätä lumet pois ja siivet taakse käännettynä siipilumi-
kauhalla voidaan tehdä sama työ kuin lumikauhalla.
FMG-siipilumikauhassa on vakiona joustavat siivet, jolloin kauhalla
voidaan ottaa lunta ja sohjoa hyvin ottavalla kauhan asennolla.

FMG-hiekoituskauha on tarkoitettu pihojen ja katujen hiekoituk-
seen. Hiekoituskauha on saatavana myösmurska-akselilla.
Hiekoituskauha toimii hydraulimoottorilla, jonka pyörimisnopeutta 
voidaan säätää portaattomasti ja levitettävän hiekan määrää on 
helppo säädellä. Hiekoituskauhan täyttö onnistuu työsylinterin 
avulla vaivattomasti ilman toista kuormaajaa.

Malli Leveys 
cm

Tilavuus
l 

Työleveys
cm 

Siiven 
leveys

cm 

Paino
kg

SLK10 204 1000 204-370 84 530

SLK15 246 1600 246-408 84 555

SLK20 260 2000 260-426 84 580

Malli Leveys 
cm

Korkeus 
cm

Tilavuus 
l

Työleveys 
cm 

Paino
kg

HK05  HKM05* 175 75 500 148 370 415*

HK07  HKM07* 195 85 700 168 440 490*

HK10  HKM10* 215 100 1000 188 510 560*

HK15  HKM15* 255 100 1500 228 610 675*

HK20  HKM20* 255 130 2000 228 770 835*

* murska-akselilla
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KAUHAHARJA
FMG-kauhaharja on tarkoitettu yleis-
harjaksi, joka irroittaa mm. kovettu-
neen saven tien pinnasta. Vaihdettavan 
huulilevyn avulla irrotetaan ja kerätään 
suuremmat roskat kuten laudanpala-
set tai kivenpalaset kauhaan ja harja 
harjaa hienomman aineksen kauhaan 
tehden työjäljestä siistin.
Kauhaharjan painopiste on lähellä 
työkonetta, mikä mahdollistaa suurem-
man kauhaharjan käytön pienemmissä-
kin koneissa.
Kauhaharjalla päästään harjaamaan 
aivan seinien läheisyydestä, mikä tekee 
työjäljestä tarkempaa. Kauhaharja 
soveltuu erinomaisesti esimerkiksi 
ruokintapöytien, asfalttirouheen ja 
päällystettyjen piha-alueiden puhdis-
tamiseen. Viime aikoina kauhaharja 
on käytetty menestyksekkäästi myös 
nurmialueiden harjaamiseen. Tällöin 
harjaus tapahtuu peruttamalla ja etu-
kuormaimella kauhaa keventäen. Erilli-
sellä hydraulimoottorilla pyörivä harja 
voidaan nostaa kahdella sylinterillä 
ylös, jolloin kauhaosaa voidaan käyttää 
kuormaukseen.
Harjatessa harja kelluu vapaasti ku-
mitettujen takarullien ja vahvan
teräksisen huulilevyn varassa seuraten 
tarkasti harjattavaa pintaa.

LISÄVARUSTEET
• Sähköventtiili 6/2
• Sähköventtiili 8/3
• Vesitys
• Oikea hydraulinen sivuharja
• Vasen hydraulinen sivuharja

VAKIOVARUSTEET
• 1/2” pikaliittimet
• Vakiosovitteet
• 700 mm harjalamellit

Malli Leveys 
cm

Korkeus 
cm

Työleveys 
cm

Vesisäiliö
l

Vesitilavuus
l

Lamelli 
cm

Paino
kg

KH160 180 108 160 150 880/480 70 520

KH200 220 108 200 150 1100/600 70 730

KH240 260 108 240 150 1300/740 70 815

KH260 280 108 260 150 1460/800 70 860
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LAMPPUHARJAKAUHAHARJA SIVUHARJALLA

VAKIOVARUSTEET
• Kumiverkkoterä
• 1/2” pikaliittimet
• 3-pistesovitteet
• Tukipyörät
• LED-huomiovalot

LISÄVARUSTEET
• Sähköventtiili

FMG kauhaharjaan saadaan sivuharja kauhaharjan toiselle tai 
molemmille puolille. Sivuharjassa on hydraulisesti toimiva runko, 
jossa on joustoelementti katukiveyksiä tai muita esteitä varten. 
Harja voidaan kääntää mekaanisesti joko eteen tai taaksepäin ta-
pahtuvaa harjausta varten, jolloin se monipuolistaa harjan käytön. 
Yksi sivuharja lisää harjan työleveyttä noin 0,5 m ja niitä voidaan 
käyttää joko yhdessä tai erikseen. Sivuharjapaketti voidaan myydä 
ja asentaa jo kentällä oleviin vanhempiin FMG kauhaharjoihin. 

FMG lamppuharja on suunniteltu lentokenttien kiitoratojen reuna-
valojen puhdistamiseen lumesta. Lamppuharjalla ajetaan lamp-
purivin keskellä. Pääsiiven avulla lumi aurataan kärkiauran tavoin 
lamppujen välissä pois. Valon lähelle tultaessa pääsiiven kärkiosa 
voidaan hydraulisesti siirtää sivuun ja lamppuharja ajetaan lampun 
päälle, jolloin pääsiiven takana sijaitsevat kaksi harjaa puhdistavat 
lamput lumesta ja heittävät lumen sivulle. Harjauksen jälkeen lait-
teen taaimmaiset siivet heittävät harjatun lumen sivuille edelleen 
aurausta varten. Harjauksen jälkeen pääsiivet siirretään takaisin 
aurausasentoon lamppujen välisen matkan ajaksi.

Malli Leveys
cm

Pituus
cm

Työleveys
cm

Max. 
valotolpan 

korkeus
cm

Max. valo-
tolpan 
leveys 

cm

Paino, 
kg

RLS 350 360 335 350 58,5 53,5 1160
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LISÄVARUSTEET
• Sähköventtiili 6/2
• Vesityssuuttimet
• Tukipyörät taakse
• Tukipyörät eteen

LISÄVARUSTEET
• Laajakulmanivelakseli  

Bondioli (AH380MEK)

VAKIOVARUSTEET
• 1/2” pikaliittimet
• Vakiosovitteet

VAKIOVARUSTEET
• 1/2” pikaliittimet
• 3-pistesovitteet
• Tukipyörät
• Nivelakseli  

(AH260MEK-AH300MEK)

FMG-avoharja on tarkoitettu erikokoisten alueiden ja teiden puhdistukseen. 
Avoharjalla puhdistetaan monipuolisesti hiekat, pölyt, lumet, lehdet... Harjan 
kääntö tapahtuu hydraulisylinterillä, joka mahdollistaa 28 asteen kääntökulman.
Avoharjassa on vapaa kellunta sekä ajo- että sivuttaissuuntaan. Iskunvaimenti-
met parantavat työmukavuutta ja parantavat työnjälkeä.
FMG-avoharjat sopivat erinomaisesti niin traktori-, erikoiskone- kuin pyöräkone-
käyttöihin. Täydellisesti pyöriäkseen harjat vaativat min. 55 l/min paitsi AH300, 
joka vaati 70 l/min hydrauliikan tuoton peruskoneelta.

FMG-mekaanisella avoharjalla voidaan ajaa molempiin suuntiin ja se sopii erin-
omaisesti niin hiekan kuin lumenkin harjaukseen. Uusi AH380MEK-malli on tar-
koitettu isojen alueiden, kuten terminaalien ja lentokenttien harjaukseen. Harjan 
järeä rakenne vaatii suuremman peruskoneen (min. 150 hv).
Mekaaninen avoharja ottaa pyörimisvoimansa etu- tai takavoimanulosotosta, joten 
harja ei vaadi suurta hydrauliikan tarvetta ja on siten polttoainetaloudellisempi. 
Mekaanisen avoharjan  voi kiinnittää niin etu- kuin takanostolaitteeseenkin.
Mekaanisessa avoharjassa on vapaa kellunta, joka yhdessä iskunvaimentimien 
kanssa mahdollistaa tasaisen harjauksen ja hyvän työjäljen. Harjan kääntö tapah-
tuu hydraulisylinterillä, jossa kääntökulma jopa 28 astetta, AH380MEK kääntökul-
ma on 24 astetta molempiin suuntiin. 

MEKAANINEN AVOHARJAAVOHARJA

Malli Leveys 
cm

Korkeus 
cm

Työleveys 
cm

Lamelli 
cm

Paino
kg

AH200 225 110 200 70 420

AH240 265 110 240 70 440

AH260 285 110 260 70 460

AH300 330 135 300 90 590

Malli Leveys
cm 

Korkeus 
cm

Työeveys 
cm

Lamelli
cm

Voiman-
otto r/min

Paino
kg

AH260MEK 285 115 260 70 540 560

AH300MEK 315 115 300 70 540 650

AH380MEK 410 115 380 90 1000 1870
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Hydrauliikalla toimivalla korkeapainepesurilla voidaan hoitaa 
pölynsidonta harjatessa sekä katujen pesu. Pesuripakettiin kuuluu 
1000l vesisäiliö, hydrauliikalla toimiva korkeapainepumppu sekä 
letkukela käsipesulaitteella.

Traktorin keulaan varustetaan suutintukki joko harjakiinnitteisenä 
tai vaikka etukuormaajaan kiinnitettynä.

MEKAANINEN AVOHARJA ETUNOSTIN

Irroitettava etunostin auraus- tai muuhun etunostolaitekäyttöön. 
Traktorin keulassa on kiinteä teline, johon on nopea kiinnittää joko 
etunostolaite tai etukuormaajan puskutuet. Kiinnityslevyyn voidaan 
myös kiinnittää vaikka vinssi tai jokin muu apuväline. Etunostin on 
erittäin vääntöjäykkä umpinaisen pohjalevyn ansiosta ja tästä syystä 
erinomainen aurauskäyttöön. Etunostimeen on saatavissa euro, vila 
tai 3-pistesovitus. FMG auroihin etunostin käy myös välyksettömällä 
ruuviliitoksella.

Kiinnityslevy

Puskutuet

Etunostin

PESURI

Suom
en

 p
uo

lu
st

us
vo

imien käytössä

USED BY FINNISH MILITARY FORCES
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YLEISIMMÄT FMG-LISÄAVARUSTEET

TASATERÄ 10 TAI 12 MM 
vakiovaruste kaikissa  
tasauslaitteissa

VERKKOTERÄ 9 TAI 11 MM
Alueaurat
Perhosaurat
U-aurat
Puskulevyt
Alaterä
Raspi
Nivelaura

KUMITERÄ
Alueaurat
Perhosaurat
Puskulevyt

KUMIVERKKOTERÄ
Alueaurat
Perhosaurat
U-aurat
Puskulevyt
Nivelaura

KOVAMETALLITERÄ
Alueaurat
Perhosaurat
Puskulevyt

HAMMASTERÄ
Siipilumikauhat

TAPPITERÄ
Alaterä
Raspi
Tielana

LED-HUOMIOVALOT
Alueaurat
Perhosaurat
U-aurat
Puskulevyt
Nivelaura 

PAINEAKKU 
Siipilumikauhat
U-aurat
Nivelaura

SÄHKÖVENTTIILI 6/2
Alueaurat
Perhosaurat
Siipilumikauhat
Avoharjat
Kauhaharja
Nivelaura

SÄHKÖVENTTIILI 8/3
Kauhaharja

PÄÄTYSTOPPARI
Alueaurat

TUKIPYÖRÄT 
Alueaurat
Perhosaura

TUKIPYÖRÄT ETEEN
Avoharja 

TUKIPYÖRÄT TAAKSE
Avoharja
 

OIKEA HYDRAULINEN SIVUHARJA
Kauhaharja

VASEN HYDRAULINEN SIVUHARJA
Kauhaharja

VESITYS/VESITYSSUUTTIMET
Avoharjat
Kauhaharja

LAAJAKULMANIVELAKSELI
Mekaaninen avoharja
(AH380MEK)

ASENTOANTURIT 
(kaltevuudensäätö)
Alaterä
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TYÖLAITEKOHTAISET FMG-LISÄVARUSTEET

NIVELAISA
Tielana

LISÄSIIPI
Tielana

JOYSTICK-OHJAUS
Tielana

KIVIHARAN TUKIPYÖRÄT
Tielana

HYDRAULINEN KIVIHARA
Tielana

JATKOSIIPI vasen
Raspi

JATKOSIIPI oikea
Raspi

SUORAN SIIVEN JATKE
Raspi 

KALLISTUSSYLINTERI
Raspi 

RENGASVAIHTOEHDOT

Alliance
550/60-22.5
600/50-22.5

Country King
600/50-22.5
560/60-22.5
710/45-22.5

LOKASUOJAT 4 -PYÖRÄÄ
Vaihtolavaperävaunu

KUULAVETOLAITE, dia 80 mm  
(ei ST13)
Vaihtolavaperävaunu

PERUUTUSVALOT JA ÄÄRIVALOT
Vaihtolavaperävaunu

TYÖKALULAATIKKO
Vaihtolavaperävaunu

LETKUTELINE
Vaihtolavaperävaunu

TYÖSYLINTERI
Hiekotuskauha
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Hyvä asiakas,

FMG on valmistanut traktorikäyttöisiä tiehoidon ja logistiikan työlaittei-
ta jo lähes 30 vuotta saavuttaen vankan aseman useissa eri Pohjois-Eu-
roopan maissa. Yhtiön tavoitteena on kasvaa johtavaksi toimijaksi 
alueellaan tekemällä laadukkaita tuotteita sekä tarjoamalla asiakasystä-
vällisen palvelun aina tuote-esittelystä jälkimarkkinointiin saakka. FMG 
hakee kasvua tielanoilla, alaterillä, vaihtolavavaunuilla sekä lentokenttä-
harjoilla myös Euroopan ulkopuolelta kuten Venäjältä ja Japanista. 

Yhtiöllä on ollut koko historiansa ajan hyvä yhteistyö traktorinvalmis-
tukseen, jolloin traktoritekniset asiat ovat tulleet hyvin esille, samoin 
asiakastarpeet traktoriurakoinnista. Tuotekehityksen lähtökohtana 
ovatkin aina olleet ammattimaiset käytöt, jolloin tuotteet profiloitu-
vat selkeästi urakointiin ja selkeään ansaintakäyttöön. Tuotteet ovat 
suunniteltu erityisesti traktorin ajo- ja työominaisuuksien lähtökohdista, 
vaikka niitä käytetäänkin hyvin laajasti erilaisissa erikoiskoneissa ja 
pyöräkoneissa traktoreiden lisäksi. 

Yhtiö on panostanut voimakkaasti laadun tekemiseen, jonka seurauk-
sena olemme saaneet lukuisia yhteisökauppoja, kuten suuret lento-
kentät ja useiden eri maiden puolustuslaitokset. Samoin tuotannon 
eettisyys on meille tärkeä asia, joka näkyy siisteytenä ja tekemisen tur-
vallisuuden korostamisena tuotannossa. Henkilöstö ja sen osaaminen 
on meille yhtiön tärkein voimavara, ja tästä syystä toiminnan kehittämi-
nen tapahtuukin usein koko henkilöstön voimin. 

Tuotekehitys koostuu osaajaverkoston toiminnasta, jota hallinnoidaan 
markkinoiden asiakastarpeiden mukaan. Tämä varmistaa meille aina 
viimeisimmän käytettävissä olevan tiedon, koska verkosto on laaja ja 
käytössä useiden eri yritysten osaaminen. Digitaalisilla ohjauksilla on 
ensisijainen rooli tulevaisuuden tuotteissamme. Tuotteiden design ja 
tuotteistaminen viestivät laatua ja turvallisuutta ja pienten yksityis-
kohtien viimeistely antavat asiakkaille positiivisen laatumielikuvan ja 
imagon.

Hyvä asiakas, toivomme uuden raikkaan esitteen antavan sinulle 
tarvitsemaasi tietoa tuotteistamme päätöksesi pohjalle. Lisätietoa voit 
kysyä joko meiltä suoraan tai lähimmältä AGCO Suomen palvelupis-
teen henkilökunnalta sekä traktorimyynnistä että varaosamyynnistä. 
Haluamme koko ajan kehittää sekä tuotteitamme että palveluamme, 
joten arvokkaat kommenttisi ovat meille aina tärkeitä.

Toivotan sinulle menestystä FMG – tuotteiden kanssa!

Markku Lappalainen
Toimitusjohtaja
FMG


