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Wieska lumilinkojen valmistaja NY-TEK Oy on Reisjärvellä toimiva innovatiivinen ja

asiakaslähtöinen konepaja, joka suunnittelee ja valmistaa koneita erityisesti

maatalouden ja kiinteistönhuollon tarpeisiin. 

Kotimaisuus ja asiakaslähtöisyys ovat yhtiömme tärkeitä arvoja. Koneet

valmistetaan nykyaikaisin tuotantomenetelmin, joilla saavutetaan korkea laatu ja

pitkä käyttöikä tuotteille.
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WIESKA,
MADE IN FINLAND.
WIESKA lumilingot ovat suunniteltu kestämään ammattikäyttöä ja ne toimivat

mallikkaasti kotimaamme haasteellisissa lumiolosuhteissa. 

WIESKA lingot ovat saatavilla jälleenmyyjiltä ympäri Suomen. 

Ota meihin yhteyttä sales@nytek.fi tai katso lähin jälleenmyyjäsi:

www.nytek.fi/jalleenmyyjat 

NY-TEK Oy

Yritysahontie 5

85900 Reisjärvi

FINLAND



W241

Yksitorvinen W241 malli soveltuu erinomaisesti kiinteistöhuoltoon ja kohteisiin, jossa

lumenohjaus luo haasteita. Hydraulisella torven käännöllä ja lipalla saadaan lumisuihku ohjattua

tarkasti. Kestävä runkorakenne on koteloitu vahvasti ja 100cm korkea auraussiipi pyörittää

lumen tehokkaasti roottorille. Syöttö- ja heittolavat voidaan lukita tarvittaessa murtopulteilla.

Työleveys 285 tai 255cm valitaan pultattavilla 225mm tai 75mm päätysiivillä.

Runkomateriaalina on laadukas S355-rakenneteräs. Roottorin syöttölavat, kulutusterät sekä

tukijalakset on valmistettu 500HB Hardoxista. W241 on varustettu alennusvaihteella ja

vakiovarustukseen kuuluu kolme säädettävää tukijalasta sekä led-valot. Pintakäsittelynä on

raepuhallus ja pulverimaalaus, jolla saadaan kestävä ja liukas pinnoite lumenheittoon

YKSITORVINEN LINKO TARKKAAN LUMENOHJAUKSEEN

Työleveys

Paino

Auraussiipi

Heittosiivikko

Syöttöroottori

Akseli

Kulutusterät

Ura-akseli

PTO

Kiinnitys

Tehon tarve

Vakiovarusteet

Lisävarusteet

255 / 285 cm

1350 / 1430 kg

100 cm

96 cm, lukittava lapa 4 kpl

lapasyöttö, lukittava lapa 8 kpl / 540r/min

80 mm, laakerit 2 kpl UCF216

16 mm 500HB

1 3/4″ / suositeltava nivelakseli kokoluokka 9-sarja

540r/min

nostolaite kat 2 tai 3

120 hv

alennusvaihde, päätylevyt, tukijalakset 3 kpl, led-valot

vallileikkuri, tukipyörät, hydrauliset tukipyörät

Tekniset tiedot W241
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W242

Tehokas kaksiluukkuinen W242 hoitaa lumityöt tehokkaasti myös vaativissa olosuhteissa.

Korkea koteloitu runkorakenne kestää hyvin metsäteiden kolhuja. Muotoiltu 100 cm auraussiipi

pyörittää lumen hyvin roottorille. Syöttö- ja heittolavat voidaan tarvittaessa lukita murtopulteilla.

Avarat poistoaukot lennättävät lumen tehokkaasti ja sulkuluukut toimivat hydraulisesti.

Työleveys 285 tai 255 cm valitaan pultattavilla 225 mm tai 75 mm päätysiivillä.

Runkomateriaalina on laadukas S355-rakenneteräs. Roottorin syöttölavat, kulutusterät sekä

tukijalakset on valmistettu 500HB Hardoxista. W242 on varustettu alennusvaihteella ja

vakiovarustukseen kuuluu kolme säädettävää tukijalasta sekä led-valot. Pintakäsittelynä on

raepuhallus ja pulverimaalaus, jolla saadaan kestävä ja liukas pinnoite lumenheittoon.

TEHOKAS V-LINKO VAATIVIIN OLOSUHTEISIIN

Työleveys

Paino

Auraussiipi

Heittosiivikko

Syöttöroottori

Akseli

Kulutusterät

Ura-akseli

PTO

Kiinnitys

Tehon tarve

Vakiovarusteet

Lisävarusteet

255 / 285 cm

1370 / 1450 kg

100cm

96cm, lukittava lapa 4kpl

lapasyöttö, lukittava lapa 8 kpl / 540r/min

80mm, laakerit 2kpl UCF216

16mm 500HB

1 3/4″ , suositeltava nivelakseli kokoluokka 9-sarja

540r/min

nostolaite kat 2 tai 3

120 hv

alennusvaihde, päätylevyt, tukijalakset 3kpl, led-valot

vallileikkuri, tukipyörät, hydrauliset tukipyörät

Tekniset tiedot W242
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W255L

Suoravetoiset W255L mallit ovat vahvarakenteisia linkoja, joissa syöttömekanismi on

murtopultein lukittavilla lavoilla. Koteloitu runkorakenne tekee lingoista erityisen kestäviä.

Muotoiltu 75 cm auraussiipi pyörittää lumen hyvin roottorille. Avarat poistoaukot lennättävät

lumen tehokkaasti ja sulkuluukut toimivat hydraulisesti.

Runko- ja roottorimateriaalina on S355-rakenneteräs ja kulutusterät on valmistettu 500HB

Hardoxista. W255L malliin on saatavilla lisävarusteena tukijalakset, vallileikkurit ja led-valot.

Pintakäsittelynä on raepuhallus ja pulverimaalaus, jolla saadaan kestävä ja liukas pinnoite

lumenheittoon.

KETTERÄSTI KIINTEISTÖJEN LUMITÖIHIN

Työleveys

Paino

Auraussiipi

Heittosiivikko

Syöttöroottori

Akseli

Kulutusterät

Ura-akseli

PTO

Kiinnitys

Tehon tarve

Vakiovarusteet

Lisävarusteet

255 cm

890 kg

75c m

76 cm, kiinteä

lapasyöttö, lukittava lapa 6 kpl / 540r/min

70 mm, laakerit 2 kpl UCF214

sivuterät 12 mm, keskiterä 16 mm 500HB

1 3/4″ / suositeltava nivelakseli kokoluokka 7-sarja

540r/min

nostolaite kat 2

80 hv

päätylevyt

tukijalakset 3 kpl, led-valot, vallileikkuri oikea ja vasen

Tekniset tiedot W255L



W260R

Vaakaruuvinen W260R soveltuu erinomaisesti pihojen ja katujen puhdistukseen. Ruuvisyöttö on

varmatoiminen vaikeissakin lumiolosuhteissa, jos lumi on märkää tai sitä on tullut kerralla

suuria määriä. Lyhyen runkorakenteen ansiosta soveltuu hyvin ahtaisiinkin piha-alueisiin ja

seinän vierustoille ja hydraulisella torven käännöllä saadaan lumisuihku ohjattua tarkasti.

Runkorakenne on vahvasti koteloitu, materiaalina laadukas S355-rakenneteräs. Syöttöruuvin

kierreosa on valmistettu 400HB Hardoxista. Suurikokoinen 100 cm heittopesä sekä heittolavat

ovat 500HB Hardoxia, samoin kuin kulutusterät sekä tukijalakset. Pintakäsittelynä on

raepuhallus ja pulverimaalaus, jolla saadaan kestävä ja liukas pinnoite lumenheittoon.

VAAKARUUVINEN TEHOLINKO KIINTEISTÖHUOLTOON

Työleveys

Paino

Auraussiipi

Heittosiivikko

Syöttöroottori

Akseli

Kulutusterät

Ura-akseli

PTO

Kiinnitys

Tehon tarve

Vakiovarusteet

Lisävarusteet

260 cm

1570 kg

100 cm

96 cm

vaaka kierukkasyöttö

80 mm, laakerit 2 kpl UCF216

12 mm 500HB

1  3/4″ / suositeltava nivelakseli kokoluokka 9-sarja

540r/min

nostolaite kat 2 tai 3

120 hv

alennusvaihde, tukijalakset 2 kpl, led-valot

automaattikytkinakseli, kovametalliterät, tukipyörät

Tekniset tiedot W260R

6



7

W160R / W220R

Laadukas vaakaruuvinen linko pientraktoreille. W160R soveltuu myös ahtaille piha-alueille ja

seinän vierustoille. Leveämpi W220R malli on varusteltu hydraulisella torven ja lipan käännöllä

jolla lumisuihku saadaan ohjattua tarkasti. Pienemmässä W160R mallissa torven ohjaus on

vakiona mekaaninen, mutta voidaan lisävarustella myös hydraulisella ohjauksella.

Vaakaruuvilla toteutettu lumen syöttö nielee hyvin myös märkää lunta. Materiaalina on laadukas

S355-rakenneteräs. Lumisiiven ja heittopesän korkeus 60 cm. Vakiovarustukseen sisältyy

pultattava kulutusterä ja tukijalakset, joissa materiaalina 8 mm Hardox 400HB. Pintakäsittelynä

on raepuhallus ja pulverimaalaus, jolla saadaan kestävä ja liukas pinnoite lumenheittoon.

VAAKARUUVI PIENTRAKTOREILLE

Työleveys

Paino

Auraussiipi

Heittosiivikko

Syöttöruuvi

Akseli

Kulutusterät

Ura-akseli

PTO

Kiinnitys

Tehon tarve

Vakiovarusteet

Torven säätö

160 / 220 cm

400 / 600 kg

60 cm

55 cm

vaaka kierukkasyöttö

55 mm, laakerit 2kpl UCF210 / UCP209

8 mm 500HB

1 3/8″

540r/min

nostolaite kat 1 ja 2

25/50 hv

tukijalakset 2 kpl

mekaaninen / hydraulinen

Tekniset tiedot W160R / W220R



W160RH / W220RH

Hydrauliset Wieska lumilingot soveltuvat erityisesti pientraktorin, pyöräkuormaimen,

taajamatraktorin tai vaikka kaivurin työlaitteeksi. Lyhyen runkorakenteen ansiosta työskentely

onnistuu hyvin myös ahtailla piha-alueilla. 

Leveämpi W220R malli on varusteltu hydraulisella torven ja lipan käännöllä jolla lumisuihku

saadaan ohjattua tarkasti. Pienemmässä W160R mallissa torven ohjaus on vakiona

mekaaninen, mutta voidaan lisävarustella myös hydraulisella ohjauksella. Vaakaruuvilla

toteutettu lumen syöttö nielee hyvin myös märkää lunta. Hydraulinen W160RH tai W220RH

voidaan kiinnittää kaikilla yleisimmillä kuormainsovitteilla työkoneen eteen, kaivurisovitteilla

puomiin tai kolmipistekiinnityksellä traktorin taakse.

HYDRAULISET LUMILINGOT

Työleveys

Paino

Auraussiipi

Heittosiivikko

Syöttöruuvi

Akseli

Kulutusterät

Kiinnitys

Öljyn tuottovaatimus

Vakiovarusteet

Torven säätö

160 / 220 cm

450 / 650 kg

60 cm

55 cm

vaaka kierukkasyöttö

55 mm, laakerit 2 kpl UCF210/UCP209

8 mm 500HB

yleisimmät kuormainsovitteet tai nostolaite kat 1 ja 2

60 l/min / 100 l/min

Tukijalakset 2 kpl

mekaaninen / hydraulinen

Tekniset tiedot W160RH / W220RH
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TEKNISET OMINAISUUDET

Vahva koteloitu runkorakenne Muotoiltu korkea lumisiipiPultattava vahvistettu

päätylevy (mallit 241 ja 242)

Suuret lumen poistoaukot Tehokas laparoottori

murtopulteilla. Lavat 500HB

Hardox (mallit 241 ja 242)

Alennusvaihde tukilaakereilla 

(mallit 241, 242 ja 260R)

Vahvarakenteinen

heittosiivikko murtopulteilla

(mallit 241, 242 ja 260R)

Vahva vetopää kat 2 ja kat

3 kiinnityksellä 

(mallit 241, 242 ja 260R)

Syöttökierukka 400HB

Hardox (malli 260R)
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LISÄVARUSTEET

Levennyssiipi 255 mm vasen tai

oikea (malleihin 241 ja 242)

Säädettävät tukijalakset

500HB Hardox (malleissa

241, 242 ja 260R vakiona)

Levennyssiipi 285 mm vasen

tai oikea (malleihin 241 ja

242)

LED-valot (malleissa 241,

242 ja 260R vakiona)

Tukipyörät 5.00-8,

mekaanisesti säädettävä

korkeus. Sarja 2 kpl.

Vallileikkuri 500HB Hardox

terällä (malleihin 241, 242 ja

260R)

Hydrauliset tukipyörät 26x12

virtauksen jakoventtiilillä.

Sarja 2 kpl.

 

Kovametallipolanneterä.

Kysy myös muita

terävaihtoehtoja

 



KOVAA LAATUA

AMMATTILAISILLE

www.nytek.fi 


