
Takalanat
SAMI-tuo�eiden myyjä:
Turun Konekeskus Oy
Ruopankatu 8, 20360 Turku | Puh. 020 7459 700 |www.turunkonekeskus.fi



Profisarjan takalanat

Tuote
Takalana 250-70
Takalana 275-70
Takalana 310-70

Työleveys
2450 mm
2755 mm
3055 mm

Siiven korkeus
700 mm
700 mm
700 mm

Suositeltava Traktoriteho
100-160 hv
100-160 hv
120-180 hv

Kiinnitys 
3P (kategoria-2)
3P (kategoria-2)
3P (kategoria-2)

Paino ilman lisävarusteita
636 kg 
660 kg
692 kg

Nämä takalanat sopivat teholtaan 100 – 180 hv traktoreille. Lisävarusteina saatavilla 
hydraulisylintereillä voidaan säätää takalevyn siipikulmaa ja puomikulmaa sekä myös 
terän työkorkeu�a. Hydraulisten säätöjen etuna on niiden helppokäy�öisyys ja 
monipuolisuus.

Takalevyn hydraulinen siipikulman säätö. Hydrauliseen piiriin 
voidaan lii�ää varoven�ili ja paineakku, siiven osuessa 
esteeseen varoven�ili päästää öljyn paineakkuun, joka 
palau�aa siiven takaisin oikeaan asentoon.

Siiven op�maalinen muotoilu varmistaa 
kertyvän lumen sujuvan siirtymisen ja vähentää 
vetovoiman tarve�a.

Takalanan puomin kulmaa voidaan 
säätää hydraulises� oikealle tai 
vasemmalle jopa 32 aste�a. 

Lumisiipeä käy�ämällä voidaan 
�en reunaan muodostuva 
lumipenkkaa leikata pois.

Siiven päätylevy au�aa lumen 
keräämisessä. Päätylevy voidaan 
asentaa sekä vasemmalle e�ä 
oikealle puolelle.

Ympäripyörivien tukipyörien ansiosta 
siipeä voidaan kääntää 360 aste�a. 
Tukipyörien avulla voidaan säätää 
siiven työkorkeu�a.

Lisävarusteena: Hydrauliikkase� puomin kääntämiseen | Auran siiven varoven�ilin ja paineakkuse� | Tukipyörät | Lumisiipi | Päätylevy | Jääterät, sileäterät, kumiterät



Keskisarjan takalanat

Nämä takalanat sopivat teholtaan 40-80 hv traktoreille. 
Takalanan siipeä voidaan säätää joko mekaanises� tai hydraulises� 

Takalanan 230-50 
hydraulinen siipikulman 
säätö jopa 41 aste�a.

Lumisiipeä käy�ämällä voidaan �en 
reunaan muodostuva lumipenkkaa 
leikata pois.

Molemmat takalanamallit voidaan 
varustaa portai�ain sääde�ävillä 
tukipyörillä.

Takalana 250-63 voidaan varustaa 
ympäripyörivillä tukipyörillä.

Takalanan 250-63 hydraulisella käännöllä 
voidaan siipi kääntää toisin päin.

Takalanan 250-63 puomin kulma on 
mekaanises� sääde�ävä.

Tuote
Takalana 230-50
Takalana 250-63

Työleveys
2304 mm
2445 mm

Siiven korkeus
500 mm 
630 mm

Suositeltava Traktoriteho
40-80 hv

60-100 hv

Kiinnitys
3P (kategoria-2)
3P (kategoria-2)

Paino ilman lisävarusteita
188 kg
367 kg

Lisävarusteena: Hydrauliikkase� siiven kääntämiseen | Tukipyörät | Lumisiipi | Päätylevy | Jääterät, sileäterät, kumiterät



Pientraktorien takalanat
Malli 210 on yksinkertaisin takalana, joka on kategoria I kiinnityksellä.

Mallit 150- 50 ja 180-50 ovat takalanoja pienellä työleveydellä, joilla on mahdollista hoitaa 
sekä kapeampia ajoteitä e�ä jalkakäytäviä, samoin vaikeapääsyisimpiä alueita.

Takalanan siipikulmaa 
voidaan säätää 
mekaanises�, 3 
työasentoon.

Takalanan siipikulmaa voidaan 
säätää mekaanises�, 5 
työasentoa.

Takalanassa on helpos� vaihde�ava 
Hardox- huulilevy.

Tuote
Takalana 150-50 
Takalana 180-50 
Takalana 210

Työleveys
1500 mm
1800 mm
2005 mm

Siiven korkeus
480 mm
480 mm
480 mm

Suositeltava Traktoriteho 
20-45 hv
20-45 hv
30-65 hv

Kiinnitys 
3P (kategoria-1)
3P (kategoria-1)
3P (kategoria-1)

Paino ilman lisävarusteita
127 kg
138 kg
134 kg 

Lisävarusteena:
Lumisiipi

Käy�ämällä lumisiipeä voidaan 
�en reunaan muodostuva 
lumipenkkaa leikata pois.

Lumisiipi kuuluu 
takalanan 
vakiovarustukseen. Sen 
avulla voidaan �en 
reunaan muodostuvaa 
lumipenkkaa leikata pois.
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