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VAIHTOLAVAPERÄVAUNUT
ST13  •   ST16  •   ST18



Keväällä 2015 lanseerattu ST-perävaunumallisto on saavuttanut suuren 
suosion ja näyttääkin siltä, että vaihtolavavaunujen suosio on selvässä 
kasvussa myös Suomessa. Mallistomme selkeä rakenne, uuden tyyppinen 
erillisjousitus ja uusi moderni lavanvaihtoautomatiikka ovat kiinnostaneet 
asiakkaita, sillä uusilla oivalluksilla on monia hyviä etuja ikään kuin kaupan 
päälle. Muun muassa hydraulinen erillisjousitus mahdollistaa aiempaa 
selvästi matalamman lavanpäällevetokulman, kuomantuntevat jarrut, 
hydraulisen kaltevuuden säädön tai vaikkapa taka-akseliston noston 
kääntymisen helpottamiseksi. Ajatus yhdestä investoitavasta perävaunun 
rungosta, samoin yhdestä huollettavasta ja säilytettävästä rungosta 
leviää asiakkaiden keskuudessa ja taloudellisuus ohjaa lopulta kaikkia 
investointipäätöksiä. 

Malliston pienin malli ST-13 on ketterä soveltuen hyvin taajama-alueiden
tarpeisiin. Kaksi suurempaa ST 16 ja ST 18 soveltuvat hyvin kunnallis-
tekniikan yleiskäyttöön, mutta erityisesti myös suurmaatalouden kuljetuksiin 
ja yleiseen urakointiin. Kahden suurimman mallin ihanteellinen lavanmitta 
on 6 m, jota käytetään yleisesti kuorma-autoissa ja tästä syystä sopivia 
lavoja on runsaasti saatavilla. 

VAIHTOLAVAPERÄVAUNUT

Näyttö kiinnitetään helposti
haluttuun paikkaan imukupin avulla.

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

MATALA PÄÄLLEVETOKULMA
– kaikissa uusissa FMG ST -sarjan 
vaihtolavaperävaunuissa on matala 
päällevetokulma hydraulisen 
erillisjousituksen ansiosta. 

HYDRAULINEN ERILLISJOUSITUS 
mahdollistaa lisäksi hydraulisen 
kaltevuuden säädön, taka-akselin 
noston ja tietysti kuormantuntevat 
jarrut. Tästä syystä jarrut toimivat 
turvallisesti myös tyhjällä kuormalla. 

LAVANVAIHTOAUTOMATIIKKA 
Uusi lavanvaihtoautomatiikka on kehitetty 
perävaunun kannalta optimaaliseen, ja käyttäjän 
kannalta turvalliseen ja mahdollisimman helppoon 
lavanvaihtoon. Automatiikka on kombinaatio erillisistä 
liikkeistä, kuten jousituksen alas ajosta, puomin 
siirrosta, kipistä ja nostosta takaisin ajoasentoon. 
Valittaessa lavan pituus, automatiikka huolehtii kaikista 
em. toiminnoista sarjana kuten maatalouskoneiden 
päisteautomatiikka, kunhan valittua hydrauliikkavipua 
pidetään päällä. Otteen irrotus hydrauliikkavivulta 
pysäyttää kaikki liikkeet turvallisuussyistä, ja 
jälleen jatkettaessa liike jatkuu entiseen suuntaan. 
Automatiikan näyttö kertoo, mitä ollaan tekemässä 
varmistaen, että liike on ajettu loppuun.
Automatiikka tarvitsee traktorilta 2 kpl kaksitoimisia 
hydrauliikan venttiilejä, vapaan paluun liitimen 
ja jarruliittimen. Samoin ohjaus (näyttö) 
tarvitsee virransyötön traktorin ohjaamosta. 
Lavanvaihtoautomatiikkaa tarvitaan erityisesti  
silloin, kun lavan vaihtoja suoritetaan usein tai  
niitä on kymmeniä päivässä. 

Vaunuihin on saatavilla runsaasti  
erilaisia rengasvaihtoehtoja.



Vaunuissa on SELKEÄ JA VAHVA 
RUNKORAKENNE, joka rakentuu 
suorakaideputkesta eri kantavuuksien 
mukaan. Käytännössä kaikki 
hydrauliikan ja ohjauksen putket
ja letkut ovat suojassa näiden 
runkoputkien sisällä.

Kaikki letkut ja johdot ovat
siististi ja turvallisesti 
letkutelineessä. 
Kippauksen ja lavanvaihdon
hydrauliikkaletkut  on eritelty 
suojatulpissa olevin värikoodein.

Vaunuissa on optimaalisessa kulmassa
olevat JÄREÄT KIPPISYLINTERIT,
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.

PERÄVAUNUSARJAAN  
SOVELTUVAT 4-6 M PITUISET 
LAVAT ja kuorman tasapainotus 
voidaan tehdä helposti eteen taakse 
liukuvalla koukkupuomin kelkalla. 



TEKNISET TIEDOT
 JA VARUSTEET
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Kysy lisää! 

Malli Kantavuus 
(ton)

Leveys  
(m)

Lavan 
pituus (m)

Paino  
(kg)

Kippi-
sylinterit 
(mm/kpl)

Max 
kippauskulma 

(astetta)

Min 
koukun 

korkeus (m)

Max öljymäärä 
perävaunuun 

(l)

Vakio renkaat Max renkaat Akseliväli 
(m)

alv. 0 % sis. alv. 24 %

ST13 13 2,46 4 - 5,2 3 750 125/2 64 1,1 10 500/50-17,00 550/45-22,5 1,12

ST16 16 2,60 4 - 6 4 500 125/2 55 1,2 10 550/45-22,5 600/60-22,5 1,36

ST18 18 2,60 4 - 6 4 700 145/2 55 1,3 10 550/60-22,5 600/60-22,5 1,36

Lisävarusteet
• 4-pyöräjarrut
• Hätäjarrut
• Lavanvaihtoautomatiikka
• Lokasuojat, 4 pyörää
• Peruutusvalot ja äärivalot
• Työkalulaatikko
• Kuulavetolaite, dia 80 mm 

(ei ST13)
• Hydraulinen kallistuksen säätö
• Hydraulinen takatelin nosto
• Useita eri rengasvaihtoehtoja

Vakiovarusteet
• Jarrut etummainen akseli  

(hydrauliikka)
• Perälautahydrauliikka
• Erillisjousitus, 4 pyörää
• Kuormantuntevat jarrut (ALB)


