
FIN

YLEISAURAMALLISTO
PERHOSAURA  •  ZOOM-AURA  •  ALUEAURA



FMG:n yleisauramallisto koostuu alueaurasta, zoom-aurasta ja 
perhosaurasta. Mallisto on kehittynyt vuosikausien kehitystyön tuloksena 
laadukkaaksi ja helppokäyttöiseksi ammattilaisten työkoneeksi, joka 
on saanut suuren suosion sekä Pohjolassa että Baltiassa erityisesti 
traktorimiesten keskuudessa. Auramallisto soveltuu erinomaisesti teiden, 
väylien ja pihamaiden puhdistukseen. Traktoripohjainen teidenauraus onkin 
saanut kokonaan uuden tulemisen sekä traktoreiden että aurakaluston 
viimeaikaisen huikean kehityksen myötä.

Alue- sekä zoom-aura on tarkoitettu erityisesti teiden ja väylien auraukseen 
sekä vaihteleville teiden leveyksille että erilaisille ajonopeuksille. Auroilla 
voidaan ajaa 15 – 20 km/h, jolloin lumi lentää jo kohtuullisesti tai nopeutta 
voidaan pitää jopa 50 km/h saakka tilanteen mukaan. Perhosauran uusi 
kääntökulma on sama kuin alueauroissa, jolloin se soveltuu mainiosti 
teiden auraukseen. Erityisesti perhosaura on paikallaan, kun aurauslenkillä 
on sekä teitä että pihamaita aurattavana.

Uusi painattava kelluntapalkki varmistaa, että auran terä leikkaa 
nuoskaisenkin lumen ja puolestaan hyvin muotoiltu siipi laittaa lumen 
pyörähdysliikkeeseen jo pienillä ajonopeuksilla, jolloin lumi lentää 
hyvin penkan yli. Kelluntapalkin liike on vaimennettu lujitemuovisilla 
aksiaalilaakereilla, jolloin käyntiäänestä saadaan mahdollisimman hiljainen, 
esimerkiksi aamuyön tunteina aurattaessa. 

Auramalliston pinnoitusta on kehitetty kestämään erityisesti tien 
suolauksesta aiheutuvaa korroosiovaikutusta vastaan. Lisäksi kaikki 
kierteet, sokat ja tapit ovat sekä valittu että suojattu siten, että aura 
pysyy hyvässä kunnossa vuosikausia kovassakin käytössä. Tämä antaa 
asiakkaalle myöhemmin parhaan mahdollisen vaihtoarvon ja samalla 
kokonaistalouden tekemälleen investoinnille.  

FMG-YLEISAURAMALLISTO
Oikein muotoiltu heittävä siipi, jossa 
lumi lähtee pyörähdysliikkeeseen ja 
lentää jo pienillä nopeuksilla hyvin 
penkalle.

Kelluntapalkin viistossa oleva reikä 
painaa terää automaattisesti tietä 
vasten aina kun aura on liikkeellä.

Auroihin on saatavilla runsaasti 
erilaisia sovitteita sekä terä- ja 
hydrauliikkavaihtoehtoja.

Auramallistossa on erinomainen 
pinnoitus, samoin tapit ja sokat ovat 
valittu tiepinnasta nousevan suolan 
korroosiovaikutusta vastaan.

UUSI RUNKORAKENNE 
Auramalliston uusi runko mahdollistaa siiven käännön 
jopa 45 asteeseen, jolloin lumi saadaan liikkeelle 
kaikissa olosuhteissa. Vankat kääntösylinterit 
mahdollistavat siiven portaattoman säädön tarpeen 
mukaan. Rungon hydrauliikka on siististi ns. konepeiton 
alla ja työkoneen hydrauliikkaliitännät mahdollisimman 
lähellä työkoneen pikaliittimiä. Runko kiinnitetään 
työkoneen kiinnityslevyyn ruuvikiinnitteisillä sovitteilla, 
jotka ovat helposti vaihdettavissa, esimerkiksi 
työkoneen vaihtuessa. 

Helposti säädettävät ja tukevat ja-
lakset, jotka voidaan säätää tarkasti 
kierretangon avulla.

Auroissa on ajon aikana terää painat-
tava kelluntapalkki, jolloin terä leik-
kaa hyvin myös nuoskaisen lumen.

Paineaukulla varustettu hydraulinen 
vaimennin joustaa hyvin törmäyk-
sen sattuessa, samoin sillä voidaan 
säätää auran teräkulmaa tarpeen 
mukaan.



Kaikissa auroissa on helposti vaih-
dettavat ruuvikiinnitteiset sovitteet.

Uusi selkeä runko mahdollistaa 
suuren kääntökulman siivelle,
 jopa 45 astetta.

Lujasta muovista valmistettu, jousta-
va visiiri estää tehokkaasti pöllyävän 
lumen lentämisen auran yli.
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Kysy lisää! 

Vakiovarusteet
• Tasaterä
• 1/2” pikaliittimet
• Vakiosovitteet
• Paineenrajoitusventtiili
• Hydraulinen vaimennin paineakulla
• Ruuvisäätöiset jalat
• Visiiri
• Sähköventtiili 6/2 (zoom-aurassa)

Lisävarusteet
• Terävaihtoehdot: verkko-, kumiverkko-, 

kovametallipolanne- ja kumiterä
• LED-huomiovalot
• Päätystoppari (alueaurassa)
• Sähköventtiili 6/2  

(alue- ja perhosaurassa)
• Sähköventtiili 8/3  (zoom-aura)
• Vaihtoehtoiset ruuvikiinnitteiset  

sovitteet

Malli Korkeus 
cm

Leveys 
cm

Työleveys 
cm

Siiven
kääntökulma, 

vasen / oikea, °

Paino
kg

alv. 
0 %

sis. alv. 24 %

ALUEAURA

AA245 123 303 175 - 245 41 / 45 690
AA275 130 334 195 - 275 41 / 45 730
AA300 138 364 220 - 305 41 / 45 770
AA330 145 395 240 - 330 41 / 45 810
AA360 152 425 260 - 365 41 / 45 850
AA390 159 456 280 - 395 41 / 45 920
AA420 166 486 305 - 425 41 / 45 970

ZOOM-AURA

AA300Z 138 365 224 - 360 41 / 45 950
AA330Z 145 395 244 - 385 41 / 45 990
AA360Z 152 427 264 - 420 41 / 45 1030

PERHOSAURA

PA300 138 397  220 - 305 41 / 45 845
PA330 145 428  240 - 335 41 / 45 885
PA360 152 458  260 - 365 41 / 45 925
PA390 159 489  285 - 395 41 / 45 990


