
A Brand 
for ProfessionalsTRACTOR 

USE ONLY

• ST16 
• ST18 

FMG-vaihtolavaperävaunuja käyttää mm. Suomen puolustusvoimat

VAIHTOLAVAPERÄVAUNUT



KUORMAVAAKA 

Kaikissa uusissa FMG ST-
vaihtolavaperävaunuissa on 
vakiona kuormavaaka. Vaaka 
kertoo näytöllä perävaunun 
kokonaismassan ja kuorman 

painon. Kuormanpainon näyttävä lukema on  
nollattavissa, joten hyötykuorma on helppo punnita.

FMG ST-vaihtolavaperävaunu on suunniteltu monikäyttöiseksi alustaksi, jolla 
voidaan korvata useita tilan tai yrityksen perävaunuja. Tämä on osaltaan 
vaikuttanut vaihtolavaperävaunujen  yleistymiseen myös Suomessa.
Uudet säädökset sallivat traktoreille 60km/h maksiminopeuden ja samat 
säädökset tuovat uusia vaatimuksia myös perävaunuille. FMG ST-perävau-
nuissa nämä säädökset on otettu huomioon ja ne on varustettavissa 60km/h 
maksiminopeuden sallivilla lukkiutumattomilla EBS-jarruilla ja riittävän 
kantavuuden omaavilla pyörännavoilla.
Uudet FMG ST-perävaunut ovat Suomen puolustusvoimien asiakastarpeen 
tuloksena kehittyneet entistäkin varmatoimisimmiksi ja niihin on tullut 
paljon uusia käyttöä helpottavia ominaisuuksia.
Lavanvaihtoautomatiikka, kuormavaaka ja hydraulinen erillisjousitus ovat 
hyviä esimerkkejä käyttöä helpottavista vakiovarusteista.
Ainutlaatuinen liukupuomirakenne mahdollistaa matalan päällevetokulman 
ja jaksaa käsitellä raskaatkin lavat.
FMG ST-vaihtolavaperävaunut ovat yhteensopivia 4 - 6m standardi vaihtola-
vojen kanssa.

VAIHTOLAVAPERÄVAUNUT FMG-VAIHTOLAVAPERÄVAUNUN
ERITYISOMINAISUUDET

LAVANVAIHTO-

AUTOMATIIKKA 

Kaikissa uusissa FMG ST-
vaihtolavaperävaunuissa on 
lavanvaihtoautomatiikka 
vakiona. Automatiikka huolehtii 

turvallisesta lavan alaslaskusta ja päällevedosta. Käyttäjän 
tarvitsee vain kertoa järjestelmälle lavan pituus ja yhtä 
hydrauliikkavipua käyttämällä saa lavan laskettua maahan 
ja nostettua kyytiin.

60KM/H 

MAKSIMINOPEUS 

FMG ST-perävaunut on 
mahdollista varustaa 
60km/h maksiminopeuden 
mahdollistavalla 
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 perävaunun 
paineilmajarruliitin.

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

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.



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.

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 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. 

Siirtelyventtiilin 
hallintalaite

Äärivalot 
lisävarusteena
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LISÄVARUSTEET
• 4-pyörähydraulijarrut
• EBS-paineilmajarrut, 60 km/h
• Lokasuojat
• Keskitetty rasvaus
• Letkuteline paineenpoistolla
• Perälautahydrauliikka koukkupuomiin
• Peruutus- ja äärivalot
• 2 eri varustelaatikkovaihtoehtoa
• Kuulovetolaite, dia 80 mm
• Useita eri rengasvaihtoehtoja

VAKIOVARUSTEET
• Lavanvaihtoautomatiikka
• Kuormavaaka
• Kuormantuntevat jarrut etupyörissä
• LED- perävalot
• Hydraulinen erillisjousitus
• Perälautahydrauliikka

TEKNISET TIEDOT
JA VARUSTEET

Malli Kantavuus 
(ton)

Lavankäsittelykyky 
(ton)

Leveys  
(m)

Lavan pituus 
(m)

Paino  
(kg)

Kippisylinterit 
(mm/kpl)

Max 
kippauskulma 

(astetta)

Min 
koukun 

korkeus (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


