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Snowek Oy perustetaan ja
Snowek lanseeraa U- ja nivelauramalliston. U-aurat nousevat
kiinteistöurakoitsijoiden suosioon.

Snowek voittaa Kunnossapidon
Kehittäjä 2013 palkinnon korkeapainepölynsidontateknologialla.

Snowek lanseeraa rajattomasti
ympäripyörivät Circulus-harjalaitteet.

Snowek jatkaa kunnossapitoalan
teknologiakehitystä yhteistyössä asiakkaidensa kanssa kotimarkkinoilla ja
koko pohjoisella pallonpuoliskolla.
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Snowek Oy lanseeraa
2010-luvulle suunnitellun harjalaitemalliston sisältäen keräävät
harjalaitteet, kauhaharjat ja
avoharjat sekä puomiharjat.

Snowek esittelee alueauramalliston
ja alueauroihin suunnitellun patenttisuojatun törmäyksenhallintamekanismin. Trombia puhdistusmenetelmän
tuotekehitys aloitetaan yhteistyössä
Tekesin kanssa.

Snowek Circulus kasvattaa suosiotaan. Snowek
tuo avoharjoihin moottoriurheilusta tunnetut
jäykkyyssäädettävät iskunvaimentimet. Snowek
aloittaa Trombia-puhdistusmenetelmän ja lakaisulaitteiden ennakkomarkkinoinnin.

Käsissäsi on uusi Snowek -harjalaitekuvasto

TERVETULOA SNOWEKIN MAAILMAAN
Koko 2010 –luvun Snowek on kehittänyt kiinteistöjen ja katujen kunnossapidon tehokkuutta kasvattavia
työlaitteita lumenauraukseen, harjaustyöhön sekä hiekoittamiseen. Kun suunnittelu on aloitettu lähtöpisteestä asiakkaiden kanssa vasta tällä vuosikymmenellä, yhteistyö nykypäivän urakoitsijoiden kanssa on
mahdollistanut meille koko malliston kehittämisen 2010-luvun haasteisiin ja urakointitarpeisiin vastaaviksi.
Käsissä olevasta kuvastosta löydät muun muassa keväiseen hiekanpoistoon ennennäkemätöntä työtehoa
tuovat Circulus-harjalaitteet, Snowekin kehittämän, palkitun, korkeapainepölynsidontajärjestelmän sekä
uudet uutuuspäivitykset, kuten avoharjat varustettuna jäykkyyssäädettävillä iskunvaimentimilla.
Kuvastosta löydät harjalaitteet hiekoitushiekan poistoon, kiinteistösiivoukseen, lehtien keruuseen kuten
myös erityiskäyttökohteisiin esimerkiksi teollisuus- ja ratatyöalueilla. Jos et löydä etsimääsi, muistathan,
että me Snowekilla olemme tähänkin saakka kehittäneet kaikki tuotteemme asiakkaiden kokemusten
perusteella.
Ota siis huoletta meihin yhteyttä ja ratkaistaan urakointihaasteesi!
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SNOWEK CIRCULUS
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360 ASTEEN RAJATON PYÖRINTÄ TUO TEHOA JA
TURVALLISUUTTA
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Circuluksen teho perustuu kaivinkoneiden työlaitemaailmasta tuttuun
rajattomaan 360 asteen pyörittämiseen. Kuljettaja pystyy hyödyntämään harjalaitetta ensiluokkaisella puhdistustuloksella kaikkiin
ajosuuntiin ja puhdistamaan myös kanttarinreunat ilman erillistä
sivuharjaa.

Circulus harjoilla kanttikivien harjaus käy kätevästi,
kun harjaa ajetaan hieman vinottain. Tällöin lamellit pääsevät kaapimaan hiekan, lehdet ja muut
roskat tehokkaasti ilman erillistä sivuharjaa..
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SUURI KERÄYSKAPASITEETTI
Circulus-kauhaharjat varustellaan markkinoiden johtavilla jopa 1800
litran roskasäiliöillä, jotka tekevät harjaustunneista ennennäkemättömän tehokkaita!
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NOPEA LAMELLIEN VAIHTO JA HELPOT
HUOLLOT!
Circulus-kauhaharjojen lamellien vaihto on
nopeaa, eikä vaadi erikoistyökaluja. Lisäksi
kulutuspalat ovat pultattavia ja rasvattavat kohteet
ovat helposti saavutettavissa.

ERINOMAINEN PUHDISTUSTULOS
Circulus-tuotteiden kellunnan avulla harjalaite saadaan seuraamaan
tarkasti puhdistettavan alueen pintaa, jolloin kerättävät epäpuhtaudet
saadaan poistettua kerta-ajolla.
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KANTTAREIDEN PUHDISTUS ILMAN
SIVUHARJAA

SYÖ MITÄ TAHANSA
Circulus kuten perinteiset kauhaharjatkin on tunnettu kyvystään hallita
paksujakin hiekkakerroksia, kiviä ja teollisuusroskaa. Suuri roskasäiliö
takaa tehokkaat harjaustunnit!
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PÖLYNSIDONNAN EDELLÄKÄVIJÄ
Snowekin kehittämä korkeapainepölynsidontateknologia on saatavilla kaikkiin Circulus-malleihin.
Korkeapainepölynsidonta säästää hienojakoisen sumun ansiosta vedenkulutusta ja vähentää
tutkitusti ajonaikaista katupölyä 52% perinteisiin
kastelujärjestelmiin verrattuna!

Snowek Circulus kauhaharjojen rajaton pyörintä mahdollistaa
erinomaisen puhdistustuloksen harjatessa eteen- ja taaksepäin
sekä esimerkiksi kanttareiden reunoilla.
Circulukset varustellaan kauhaharjoista tutuilla suurilla roskasäiliöillä sekä haastavankin jätteen keräyskyvyllä, joka
nostaa työtehoa entisestään. Kellunta varmistaa erinomaisen puhdistustuloksen hiekoitushiekanpoistossa, ylläpitosiivouksessa sekä syksyllä lehtien keruussa.
Circulusta on saatavilla neljää erikokoista mallia työleveydeltään 150cm - 220cm.
Circulusta suositellaan 5 - 20 tonnin pyöräkoneisiin, maataloustraktoreihin sekä kiinteistötraktoreihin.

SNOWEK TEHOVINKKI
Circulus korvaa teollisuustyössä ja hiekoitushiekan poistossa erinomaisesti yhä laajasti
käytetyn avoharja + kauha -yhdistelmän, joka
sitoo kaksi peruskonetta käyttöön. Circuluksella tarvitset vain yhden pyöräkuormaajan ja
tuplaat työtehon saman tien!

VAKIOVARUSTEET
• Kellunta ja tukipyörä kaikissa malleissa
• Pultattava, kulutusteräksinen huulilevy sekä kulutuspalat kauhan
sivuilla
• Hitsatut Volvo-sovitteet Circulus 220-harjassa, pultattavat sovitteet
C220M, C190 ja C150 harjoissa.
• 4 hydrauliletkua ½” hydrauliliittimillä.

LISÄVARUSTEET
• Korkeapainepölynsidontajärjestelmä
• Perinteinen kastelujärjestelmä
• Erillinen suutinputkisto (käytettäväksi takasäiliön kanssa)
• Pesupistooli ja letkukela
• Sähköventtiili (harjan toimintoja ohjataan kahdella letkulla)

SNOWEK KERÄÄVÄT HARJALAITTEET
1

PÖLYNSIDONNAN EDELLÄKÄVIJÄ
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Snowek kerääviin harjalaitteisiin vuonna 2013 kehitetty
korkeapainepölynsidonta on sittemmin muodostunut toimialan standardivaatimukseksi. Snowek toimittaa edelleen
markkinoiden ainoan tutkitusti todistetun ajonaikaista
katupölyä vähentävän pölynsidontajärjestelmän.

Keräävä harjalaite on tehty kestämään kovaakin käyttöä.
Esimerkiksi kuumasinkitty runko suojaa harjaa ruosteelta ja
pääharjan pehmeä käynnistys ja pysäytys vähentävät hydraulimoottoreille kohdistuvaa rasitusta
6
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ERINOMAINEN PUHDISTUSTULOS - KERRALLA
PUHDASTA

SUURI TYÖLEVEYS
Keräävien harjalaitteiden etu katujen puhdistuksessa on
kahdella sivuharjalla jopa 3,2 metriin ulottuva työleveys.
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NOPEA LAMELLIEN VAIHTO JA HELPOT HUOLLOT!
Snowek keräävien harjalaitteiden lamellien vaihto on tuntien
työhön tottuneille ammattiurakoitsijoille jopa ennennäkemättömän nopeaa, eikä vaadi erikoistyökaluja. Lisäksi kulutuspalat ovat pultattavia ja rasvattavat kohteet ovat helposti
saavutettavissa.

Ajosuuntaan kääntyvät sivuharjat sekä pohjaluukun ja harjatelan muotoilu takaavat markkinoiden parhaan puhdistustuloksen.
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KESTÄVYYS

7

PIENI HYDRAULIIKKAÖLJYN TARVE
Keräävän harjalaitteen hydrauliikkaöljyn tarve on minimissään
ainoastaan 35l/min. Tämä mahdollistaa laitteen tehokkaan
käytön lähes jokaisella painoltaan riittävällä peruskoneella.

HELPPOKÄYTTÖISYYS
Edistyksellinen hydrauliikka mahdollistaa harjan kaikkien
toimintojen ohjauksen peruskoneen hytistä käsin
sivuharjojen nostoa, laskua ja pysäytystä myöten.

Snowek keräävät harjalaitteet ovat saavuttaneet
suosionsa erinomaisen puhdistustuloksen,
korkeapainepölynsidontateknologian sekä kestävyytensä
ja helppohuoltoisuutensa johdosta.
Keräävät harjalaitteet tarjoavat jopa 3,2 metrin työleveyden keväiseen hiekanpoistoon kaduilla, kiinteistöpihoilla
sekä teollisuusalueilla!
Snowek Kerääviä harjalaitteita on saatavilla kolmea mallia työleveydeltään 150cm - 320cm.
Tuotteita suositellaan 4 - 20 tonnin painoisiin pyöräkuormaajiin, maataloustraktoreihin, kiinteistötraktoreihin
sekä liukuohjattuihin kuormaajiin.

SNOWEK TEHOVINKKI
Ota aina varusteluun mukaan painepesuri ja
letkukela, joilla bussipysäkkien, satamakonttien
ja portaiden reunojen sekä itse harjalaitteen
puhdistus käy käden käänteessä!

VAKIOVARUSTEET
• Oikea sivuharja hydraulisella nostolla, laskulla ja
pysäytyksellä
• Hydrauliikka kahdella letkulla ja ½” liittimillä
• Vakiosovitteet (Euro, Trima, Kunta 500, VL ja Volvo)

LISÄVARUSTEET
• Vasen sivuharja hydraulisella nostolla, laskulla ja
pysäytyksellä
• Korkeapainepölynsidontajärjestelmä
• Perinteinen kastelujärjestelmä
• Pesupistooli ja letkukela (korkeapainepölynsidonnan
yhteydessä)

SNOWEK CIRCULUS KAUHAHARJAT

CIRCULUS 150

CIRCULUS 190

CIRCULUS 220M

CIRCULUS 220

Työleveys (cm), A

150

190

220

220

Kokonaisleveys (cm), B

180

216

253

253

Max. Korkeus (cm), C

150

150

150

177

Syvyys (cm), D

207

207

207

245

Harjalamellin (mm)

700

700

700

700

Roskasäiliön tilavuus

450 / 750 l

570 / 950 l

750 / 1 250 l

1100 / 1800 l

Tyhjäpaino

800 kg

900 kg

1000 kg

1500 kg

Hydraulituottovaatimus
korkeapainepölynsidontajärj. Kanssa

55 l/min

55 l/min

55 l/min

55 l/min

Hydrauliikkavaatimukset ilman
korkeapainepölynsidontajärj.

45 l/min

45 l/min

50 l/min

55 l/min

Hydrauliikan työpaine (min-max)

160-230bar

160-230bar

160-230bar

160-230bar

Harjan pyörimisnopeus (max)

250-300 rpm

250-300 rpm

250-300 rpm

250-300 rpm

Vesisäiliön tilavuus

250 l

250 l

330 l

330 l

Peruskonesuositus (työpaino)*

4-7 ton

5 - 8 ton

7 - 13 ton

9 - 16 ton

SNOWEK KERÄÄVÄT HARJALAITTEET

MALLI

MALLI

K 150

K 180

K 220

Pääharjan työleveys (cm), A

150

180

220

Harjalaitteen minimileveys (cm), B

175

205

260

Työleveys yhdellä sivuharjalla (cm), C

200

230

270

Työleveys kahdella sivuharajalla, D

250

280

320

Korkeus (cm), E

90

90

110

Harjalaitteen pituus (cm)

250

260

280

Harjalamellin halkaisija (cm)

70

70

90

Vesisäiliön tilavuus

260 l

290 l

330 l

Roskasäiliön tilavuus

170 / 360 l

200 / 420 l

500 / 1050 l

Harjakoneen tyhjäpaino

700 kg

850 kg

1300 kg

Hydraulituotto, min.

35 l/min

35 l/min

55 l/min

Hydrauliikan työpaine (min-max)

160 - 230 bar

160 - 230 bar

160 - 230 bar

Vedenkulutus, perinteinen kastelu*

5-10 l /min

5-10 l /min

5-10 l /min

Vedenkulutus, korkeapainepölynsidontajärjestelmä*

3-5 l / min

3-5 l / min

3-5 l / min

Konesuositus

4 - 6 ton

6 - 8 ton

9 - 20 ton

SNOWEK KAUHAHARJA

H 150

H 180

H 220

H 270

Työleveys (cm), A

150

180

220

270

Kokonaisleveys (cm), B

180

210

250

310

Korkeus (cm), C

95

105

125

135

Harjakotelon pituus (cm), D

100

100

160

170

Kokonaispituus (cm)

160

160

215

225

Harjalamellin halkaisija (cm)

70

70

90

90

Vesisäiliön tilavuus

150 l

200 l

200 l

500 l

Kauhan tilavuus

380 / 650 l

450 / 770 l

730 / 1250 l

970 / 1650 l

Harjakoneen tyhjäpaino

480 kg

650 kg

1050 kg

1400 kg

Hydraulituotto, min.

45 l/min

45 l/min

55 l/min

55 l/min

Hydrauliikan työpaine (min-max)

160 - 230 bar

160 - 230 bar

160 - 230 bar

160 - 230 bar

Vedenkulutus, perinteinen kastelu*

5-10 l /min

5-10 l /min

5-10 l /min

5-10 l /min

Vedenkulutus,
korkeapainepölynsidontajärjestelmä*

4-7 ton

5 - 8 ton

7 - 13 ton

9 - 16 ton

Konesuositus

3,5 - 5 ton

4 - 7 ton

8 - 12 ton

13 - 25 ton

MALLI

AH 250

AH 280

AH 300

AH 330

Työleveys (cm), A

250

280

300

330

Syvyys (cm), B

190

190

190

190

Korkeus (cm), C

130

130

130

130

Harjalamellin halkaisija (cm)

90

90

90

90

Harjatelan kääntökulma

32°

32°

32°

32°

Vesisäiliön tilavuus (lisävaruste)

270 l

270 l

270 l

270 l

Harjakoneen tyhjäpaino

570 kg

570 kg

650 kg

680 kg

Hydraulituotto, min.

55 l/min

55 l/min

55 l/min

55 l/min

Hydrauliikan työpaine (min-max)

160 - 230 bar

160 - 230 bar

160 - 230 bar

160 - 230 bar

Harjan max pyörimisnopeus (rpm)

250-300 rpm

250-300 rpm

250-300 rpm

250-300 rpm

Vedenkulutus, perinteinen kastelu*

5-10 l /min

5-10 l /min

5-10 l /min

5-10 l /min

Vedenkulutus,
korkeapainepölynsidontajärjestelmä*

3-5 l / min

3-5 l / min

3-5 l / min

3-5 l / min

Konesuositus

yli 4 ton

yli 4 ton

yli 4 ton

yli 4 ton

SNOWEK AVOHARJAT

MALLI

SNOWEK KAUHAHARJAT
1

TEHOKAS PUHDISTUS JA KELLUNTA

5

Vakiovarustukseen kuuluvan tappikellunnan avulla kauhaharja saadaan seuraamaan tarkasti harjattavan alueen
pintaa ja kerättävät epäpuhtaudet saadaan poistettua
kerta-ajolla.

Kauhaharjan huulilevyt ovat standardimittaisia ja helppoja
vaihtaa. Lisäksi lokasuojan kaaret ovat saatavana varaosina
ja vaihdettavissa yksitellen.
6
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KUSTANNUSTEHOKKUUS VAKIONA

7
SYÖ MITÄ TAHANSA
Snowek kauhaharjat ovat tunnettuja kyvystään hallita paksujakin hiekkakerroksia, kiviä ja teollisuusroskaa. Suuri roskasäiliö takaa tehokkaat harjaustunnit!
4

NOPEA LAMELLIEN VAIHTO JA HELPOT HUOLLOT!
Kauhaharjojen lamellien vaihto on nopeaa, eikä vaadi
erikoistyökaluja. Lisäksi rasvattavat kohteet ovat helposti
saavutettavissa.

Yksinkertainen ja varmatoiminen rakenne yhdistettynä
suureen keräyskapasiteettiin tekee kauhaharjasta erinomaisen valinnan vaihteleville työmaille.
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NOPEASTI VAIHDETTAVAT KULUTUSOSAT

PIENI HYDRAULIIKKAÖLJYN TARVE
Kauhaharjan hydrauliikkaöljyn tarve on minimissään 45l/
min. Tämä mahdollistaa laitteen tehokkaan käytön lähes
jokaisella painoltaan riittävällä peruskoneella.

RÄÄTÄLÖITÄVYYS
Kauhaharjat vastaavat kuljettajien mieltymyseroihin kattavalla varustelulla. Lisävarusteina asennettavissa mm. tukirullat, korkeapainepölynsidontajärjestelmä, painepesuri,
sivuharja tai perinteinen kastelujärjestelmä.

Snowek Kauhaharjat soveltuvat hyvin hiekan keruuseen sekä
teollisuusalueiden, satamien, sahojen ja asfalttityömaiden
ympärivuotiseen puhdistukseen. Kauhaharja kerää eteenpäin
ajettaessa tehokkaasti myös suuremman roskan, hiekan ja lehdet.
Snowek Kauhaharjoja on saatavilla neljää mallia työleveydeltään 150cm - 270cm.
Kauhaharjoja suositellaan 3,5 - 25 tonnin pyöräkoneisiin, maataloustraktoreihin sekä kiinteistötraktoreihin ja liukuohjattaviin kuormaajiin.

SNOWEK TEHOVINKKI
Kauhaharja on yhä monessa haastavassa
paikassa yksinkertainen ja tehokas ratkaisu!
Kokeile kauhaharjaa myös erityiskohteissa ja
erityismateriaaleille - saatat löytää tehokkaan
ratkaisun vaikeasti irrotettavaan likaan!

VAKIOVARUSTEET
• Kellunta
• Hydrauliikan neljällä letkulla ja ½” liittimillä
• Vakiosovitteet (Euro, Trima, Kunta 500, VL ja Volvo)

LISÄVARUSTEET
• Korkeapainepölynsidontajärjestelmä vesisäiliöllä
• Perinteinen kastelujärjestelmä vesisäiliöllä
• Erillinen suutinputkisto (käytettäväksi takasäiliön
kanssa)
• Pesupistooli ja letkukela
• Takarullat
• Sivuharja mekaanisella nostolla
• Sähköventtiili (harjan toimintoja ohjataan kahdella
letkulla)

SNOWEK AVOHARJAT
1

KESKIVETOISUUDEN YLIVOIMAA
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Snowek avoharjojen keskivetoisuus mahdollistaa sujuvan
ohjattavuuden sekä harjauksen seinustojen, sillankaiteiden
ja muiden esteiden läheltä.
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HUIPPULAATUISET JÄYKKYYSSÄÄDETTÄVÄT
ISKUNVAIMENTIMET

Avoharjojen soviterunko voidaan korvata vesisäiliörungolla.
Sinkittyyn vesisäiliöön mahtuu 270 litraa vettä joka voidaan
ohjata harjalle joko normaalin kastelun tai pienikulutuksisen
korkeapainepölynsidonnan kautta.
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Kaikkiin Snowek-avoharjoihin keväästä 2017 lähtien toimitetaan vakiona tilaustyönä teetettävät moottoriurheilusta tutut
jäykkyyssäädettävät iskunvaimentimet!
3

ERINOMAINEN PUHDISTUSTULOS
Avoharjalla puhdistettava pinta saadaan puhtaaksi kerta
ajolla. Tämän takaavat +/- 10° vaakakellunta sekä 30 cm
liikevaralla varustettu pystykellunta joiden avulla harja seuraa
epätasaistakin pintaa tarkasti. Tehokkaan kellunnan ansiosta
Snowek avoharjat on voitu suunnitella vedettävään positioon,
joka varmistaa entistä paremman puhdistustuloksen!
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INTEGROITU VESISÄILIÖ

HUOLTOMIES KIITTÄÄ VALINNASTASI
Iskunvaimennettu jousto ja kellunnan geometria yhdessä
takaavat, etteivät lamellit kulu epätasaisesti. Itse lamellien
vaihtotyö sujuu alle puolessa tunnissa.
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KESTÄVÄ JA PITKÄIKÄINEN TYÖLAITE
Öljyvoideltu ketjuveto yhdessä vetokotelon kulutuspalojen
kanssa takaavat, että Snowek avoharjat kestävät käyttöä.
Lisäksi törmäystilanteiden aiheuttamat vääntymät on helppo
korjata pultattavien lokarinosien ansiosta.

PÖLYNSIDONNAN EDELLÄKÄVIJÄ
Snowek avoharjoissakin suosittu lisävaruste on Snowekin
korkeapainepölynsidontateknologia, joka vähentää harjauksen aikaista pölyämistä ja vedenkulutusta!

Snowek Avoharjat ovat ammattilaisten laatuvalinta
avoharjoilta odotettavaan tehokkaaseen hiekan, lumen ja
roskien harjaamiseen.
Keskivetoisuus, hyvä kelluntageometria ja iskuvaimennettu kellunta takaavat, ettei avoharja pompi harjattaessa. 32
asteen kääntökulma tuo tarvittavaa monipuolisuutta.
Snowek Avoharjoja on standardimitoissa saatavilla 5 eri mallia 2,0 - 3,3 metrin työleveydellä.
Avoharjoja suositellaan kaikkiin yli 3,5 tonnin pyöräkuormaajiin, maatalous- ja kiinteistötraktoreihin sekä kuorma-autoihin ja kiinteistöhuoltoajoneuvoihin.

SNOWEK TEHOVINKKI
Snowek avoharjat toimivat tehokkaasti
kuorma-autoissa ja kiinteistöajoneuvoissa
kuten Unimog. Ajoneuvokiinnitykseen
Snowek-valikoimassa on tarjolla perinteinen
sekä sivusiirrolla varustettu nostolaite.

VAKIOVARUSTEET
• Hydrauliikan neljällä letkulla ja ½” liittimillä
• Hydrauliikan säätöventtiili
• Vakiosovitteet (Euro, Trima, Kunta 500, VL ja Volvo)

LISÄVARUSTEET
• Perinteinen kastelujärjestelmä sinkityllä ja integroidulla
vesisäiliöllä
• Korkeapainepölynsidontajärjestelmä sinkityllä ja
integroidulla vesisäiliöllä
• Pesupistooli ja letkukela
• Nostolaite kuorma-autokäyttöä varten
• Sähköventtiili (harjan toimintoja ohjataan kahdella
letkulla)

SNOWEK PUOMIHARJAT
1

HARJATELAN TASAINEN PYÖRINTÄ
Snowek Puomiharjojen kaksi hydraulimoottoria on suunniteltu takaamaan harjatelan tasaisen pyörimisen myös tilanteissa, joissa harjaa painatetaan tavallista kovemmin maata
vasten.

2

LOKASUOJA JA TUKIJALAT VAKIONA
Puomiharjojen vakiovarusteisiin kuuluu roiskeita vähentävä
lokasuoja. Lisäksi mukana kulkevat harjan jalat helpottavat
säilytystä.

3

NOPEA LAMELLIEN VAIHTO
Harjatelan kumikytkimien ansiosta puomiharjojen lamellien
vaihtoon nopeaa eikä vaadi erikoistyökaluja.
SNOWEK TEHOVINKKI

4

Puomiharjoja voidaan varustella myös vaihtoehtoisilla harjalamellivaihtoehdoilla käyttökohteesta riippuen.

5 ERI MALLIA 1,0M-2,7M TYÖLEVEYDELLÄ
Snowek puomiharjoista on saatavilla 5 eri työleveyttä eri
käyttötarkoituksiin. Halutessasi voit varustaa puomiharjan
myös loskalumelle soveltuvilla kasettiharjoilla.

MALLI

P100

P150

P180

P220

P270

P270 RAILROAD

Työleveys (cm), A

100

150

180

220

270

270

Kokonaisleveys (cm), B

130

185

215

225

305

305

Syvyys (cm), C

100

100

100

100

100

100

Korkeus (cm), D

120

120

120

120

120

120

Harjalamellin halkaisija (cm)

90

90

90

90

90

90

Harjan paino

190 kg

235 kg

260 kg

290 kg

330 kg

810 kg

Hydraulituotto, min.

55 l/min

55 l/min

55 l/min

55 l/min

70 l/min

80 l/min

Hydrauliikan työpaine (min-max)

160 - 230bar

160 - 230bar

160 - 230bar

160 - 230bar

160 - 230bar

160 - 230bar

Saatavilla olevat sovitteet

S40, S45, S50,
S60, NTP10

S40, S45, S50,
S60, NTP10

S40, S45, S50,
S60, NTP10

S40, S45, S50,
S60, NTP10

S40, S45, S50,
S60, NTP10

S40, S45, S50,
S60, NTP10,
Ratatyökoneet

Snowek-puomiharjaa käytetään erillisen
puomin omaavissa koneissa, kuten
kaivinkoneissa ja yhdistelmäkaivureissa
Puomiharjalla puhdistetaan usein vaikeapääsyisiä kohteita, kuten portaita, räjäytystyömaiden porausreikiä, junaratojen vaihteita, sekä aidan vierustoja.
Puomiharjat ovat saatavilla kaikilla yleisimmillä puomisovitteilla kuten NTP10 ja S40 - S60 sovitteet.
Puomiharjoja on saatavilla 5 eri mallia työleveydeltään 1,0 - 2,7 metriä.

SNOWEK
RATATYÖLAITTEET
1

LISÄVARUSTEET
SIVUHARJA
Lisää Snowek harjalaitteiden työleveyttä
sivuharjalla.

TUKEVA RUNKO JA KESTÄVÄ RAKENNE

KORKEAPAINEPÖLYNSIDONTAJÄRJESTELMÄ

Snowek rataharja on kehitetty kestämään raidetyön
haasteet. Jämerä runko ja paino tuovat varmuutta
ja painatuskykyä entisestään.

Snowekin kehittämä ja tutkitusti tehokas pölynhallintajärjestelmä on saatavilla kaikkin harjalaitteisiin. Korkeapainepölynsidonta vähentää

2

RATAURAKOITSIJOIDEN KANSSA
KEHITETTY

veden kulutusta harjattaessa jopa kolmasosaan
normaaleista kastelujärjestelmistä. Pölymittauksissa korkeapainepölynsidonta vähentää nousevaa

Snowek rataharjan kehitys sai alkunsa asiakkaan
kanssa tehdystä tuotekehityshankkeesta aidossa
ratatyöympäristössä!
3

harjauksen aikaista katupölyä 52% kastelujärjestelmiin verrattuna. Toimitettavissa vesitankilla tai
peruskoneen omaa vesisäiliötä hyödyntäen.

JÄÄRASPI JA RAAPUTUSKYNNET VAKIONA

PAINEPESURI JA LETKUKELA

Ketterä yksittäinen raaputuskynsi edessä ja
jääraspi sekä raideväleihin sovitettavat raaputuskynnet takana tekevät Snowek rataharjan käytöstä
tehokasta ja helppoa myös jäisillä ja sohjoisilla
raiteilla!

Korkeapainepölynsidontajärjestelmän yhteydessä suositeltu lisävaruste, jolla puhdistat ahtaat
paikat kuten bussipysäkit, rappujen reunat sekä
merikonttien alustat.

KASTELUJÄRJESTELMÄ
Perinteinen kastelujärjestelmä pölyä hillitsemään.
Toimitettavissa vesitankilla tai peruskoneen omaa
vesisäiliötä hyödyntäen.

TUKIRULLAT
Kauhaharjat voidaan varustaa tukirullilla kauhan
takana. Saatavilla kaikkiin Snowek kauhaharjoihin.

NOSTOLAITE
Nostolaitteesta kuorma-autoihin ja kiinteistöajoneuvoihin Snowek tarjoaa suoraa ja sivusiirrolla
varustettua versiota.

Snowek on vuodesta 2015
lähtien panostanut myös
ratatyöurakoinnin kehittämiseen.
Snowek P270R rataharjat on suunniteltu kustannustehokkaiksi mutta moderneiksi vaihtoehdoiksi vallallaoleville rataharjoille. Snowek rataharjat ovat saatavilla
yleisille kansainvälisille raideleveyksille ja harjat varustellaan jääraspilla ja jäänraaputuskynsillä.

VARAOSAT
Snowek työlaitteiden varaosat voi hankkia kätevästi netistä.
Varaosasivuille pääsee Snowek Oy:n verkkosivujen kautta
varaosat.snowek.fi.
Varaosasivuilta löytyy kulutusosien lisäksi osat, joita saatetaan
tarvita törmäysvaurioiden korjauksiin.
Netistä tilatuille varaosille saa 14pv:n maksuajan.

Snowek varaosat kätevästi netistä!
VARAOSAT.SNOWEK.FI

MYYNTI

PAIKALLINEN SNOWEK JÄLLEENMYYJÄSI:

Snowek Oy | Mestarinkatu 5 | Kuopio Finland
www.snowek.fi

youtube.com/snowektv

facebook.com/snowekoy

twitter.com/snowekofficial

