
SCHAKTBLAD

W3T VÄGSCHAKTBLAD

TILLBEHÖR

UTJÄMNINGSSCHAKTBLAD



WIESKA schaktblad och utjämningsschaktblad fortsätter VM-schaktbladens 
inhemska starka produktutvecklingsexpertis. Schaktbladen lämpar sig för 
användning året runt vid vägunderhåll, markförflyttning, utjämning och 
snöarbete.

I vårt omfattande sortiment hittar du ett schaktblad för varje 
användningsändamål för användning året runt, från jordbruk till krävande 
entreprenader.

Arbetet kan bli ännu effektivare med mångsidiga tillbehör.

Utöver schaktblad innehåller WIESKA-produktfamiljen även slöslungor.
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WIESKA,
MADE IN FINLAND.

Ny-Tek är en maskinverkstad som ligger i Reisjärvi och som designar och tillverkar 
maskiner för fastighetsunderhåll och jordbruk. Inhemskhet och kundorientering är 
viktiga värden för vårt familjeföretag. Maskinerna tillverkas med de modernaste 
produktionsmetoderna för att uppnå hög kvalitet och lång livslängd.
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TEKNISKA DATA

Modell Arbetsbredd Bladets Vikt
höjd

W250JH1 2.50m 75cm 600kg 
W250JH2 2.50m 75cm 640kg 
W300JH1 3.00m 75cm 680kg 
W300JH2 3.00m 75cm 720kg 

hydraulisk bladvridning, mekanisk stomvridning 
hydraulisk blad-/stomvridning
hydraulisk bladvridning, mekanisk stomvridning 
hydrauliskt blad/-stomvridning

W250SH1 2.50m 75cm 630kg 
W250SH2 2.50m 75cm 670kg 
W250SH3 2.50m 75cm 710kg 
W300SH1 3.00m 75cm 720kg 
W300SH2 3.00m 75cm 760kg 
W300SH3 3.00m 75cm 800kg 

hydraulisk bladvridning, mekanisk greppjustering 
hydraulisk blad-/stomvridning, mekanisk greppjustering 
hydraulisk blad-/stom-/greppjustering
hydraulisk bladvridning, mekanisk greppjustering 
hydraulisk blad-/stomvridning, mekanisk greppjustering 
hydraulisk blad-/stomvridning-/justering

W250/300JH-SH TAKALANA
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Robust 250/300JH schaktbladskollektion för jordbruks-och professionell användning året 
runt. Hydraulisk bladvridning är alltid standard. Stommens vridning är mekanisk, men kan 
även utrustas med hydraulik. Stomme och blad av S355 konstruktionsstål, slitstål 12 mm 
500HB. Ytbehandling med slipblästring + pulverlack.

W250/300SH-modellerna har också mekanisk bladvinkeljustering eller hydraulisk 
greppjustering.



W3SR/350SR/380SR TAKALANA

TEKNISKA DATA

Modell Arbetsbredd Bladets Vikt
höjd

W3SR 3.00m 75cm 900kg hydrauliskt blad-/stomvridning, övertrycksventil, 
breddning av blad genom bultning

W350SR2 3.50m 75cm 960kg hydraulisk blad-/stomvridning övertrycksventil, fast 
bladbredd

W380SR2 3.80m 75cm 1000kg hydraulisk blad-/stomvridning, övertrycksventil, fast 
bladbredd
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Robust SR schaktbladskollektion för krävande professionell användning. Längre 
stomkonstruktion (250 mm) än hos JH-modeller. Starkare och snabbare kopplingshuvud och 
vridkrans. Större cylindrar. Hydraulisk bladvridning och stomvridning samt övertrycksventil som 
standard. Stomme och blad av 650MC konstruktionsstål med hög styrka, slitstål 12 mm 
500HB. Ytbehandling med slipblästring + pulverlack.

Bladet hos W3SR-modellen kan breddas genom bultning till 3,65 m eller 4,00 m bredd (se 
bilden på sidan 6).

Bladet är bredare i modellerna W350SR och W380SR.



TEKNISKA DATA

LANAT W3T

W3T är ett robust vägschaktblad för vägunderhåll på sommaren och vintern. På vintern används schaktbladet för att avlägsna packad snö 
från väg- och trädgårdsområden samt för uppruggning för att förhindra halka vid snöplogning. På sommaren är W3T idealiskt för utjämning 
av grusvägar och för restaurering av vägbeläggning.

Schaktbladets stom- och bladmaterial är 650MC konstruktionsstål med hög styrka. 
Slitståldel som alternativ är som standard ett monterbart 12 mm slätt/tandat blad 500HB 
och som tillbehör kan man få slitbett eller hyvelstift. Schaktbladets tryckkraft kan ökas 
genom hydrauliskt tryck (tillval) eller med 3-punktsfäste som monteras bakom 
schaktbladet. Det hydrauliska extra tryckpaketet inkluderar bl.a. tryckcylinder, hydraulisk 
toppstång, tryckackumulator och övertrycksventil. Till 3-punktsfästet kan man enkelt 
ansluta ett annat arbetsredskap eller extra vikt.

W3T-schaktbladets arbetsbredd är som standard 3 meter, men bredden kan ökas på 
bladets båda ändar med hjälp av monterbara 325 mm breddningsstycken. Det finns även 
breda stödhjul som tillbehör till schaktbladet. W3T-schaktbladen har även en hållbar 
pulverlackering.

W3T

Arbetsbredd 
Längd 
Bladets höjd 
Vikt 
Material
Slitståldel 
Bladvridning 
Överströmningsventil 
Fastsättning 

3,00 m
1,10 m
563 cm
800 kg
650MC konstruktionsstål med hög styrka 
Hydralisk 27°/27°, övertrycksventil som 
standard
Standard
Lyftanordning Kat. 2 eller 3

W3T VÄGSCHAKTBLAD

valokuvia
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HYDRAULTRYCK

W3T

JH

SH

SR

W3T

TL

HYVELSTIFT

3-PUNKTSFÄSTE

W3T

JH

SH
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W3T

STÖDHJUL BRETT 26X12-12”

STÖDHJUL STANDARD 155-13” OCH 185-14”
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SH

SR

JH

SH

SR

W3T

KASTVINGE

SIDOBLAD RAK 90 GRADER

JH

SH

SR

SIDOBLAD SLUTTANDE 40 GRADER

BLADSPRIDARE 325 mm

SR

W3T

SR

BLADSPRIDARE 500 mm

SIDOBLAD HYDRAULISKT
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SH
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SH
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ÖVERTRYCKSVENTIL

STOMVRIDCYLINDER

JH

SH

JH

SH

SR

W3T

STÖDTASSAR

WIESKA-schaktbladen kan bli ännu effektivare med mångsidiga tillbehör. 

Tillbehören till WIESKA JH- och SH-modellerna lämpar sig också för liknande 

modeller av VM-schaktblad vars årsmodell är 2005 eller senare.



TEKNISKA DATATEKNISKA DATA

W300PR JA 380PR

400TL 500TL

6,70 m
7,80 m 
4,00 m 
1 900 kg
2,90 m
75 cm 
upp +50 cm, ner -20 cm
min 140 hk
standardtillbehör

6,70 m
7,80 m
5,00 m
2 300 kg
3,50 m
75 cm
upp +50 cm, ner -20 cm
min 180 hk
standardtillbehör

Stommens längd till mitten av boggin 
Total längd 
Arbetsbredd 
Vikt 
Transportbredd 
Bladets höjd 
Bladets lyftrörelse 
Dragkraftbehov 
Lampor 

W300PR W380PR

Arbetsbredd
Total bredd 
Längd 
Vikt 
Mittbladets höjd 
Bakre bladets höjd 
Mittbladets lyftrörelse 
Dragkraftbehov 
Fäste  

3.00m 
3.30m 
2.30m 
780kg 
60cm 
30cm
upp +20 cm, ner -30 cm 
min 100hv lyftanordning 
Kat. 2 eller 3

3.80m
4.10m
2.30m
1150kg
60cm
30cm
upp +20 cm, ner -30 cm 
min 120hv lyftanordning 
Kat. 2 eller 3

W300/380PR utjämningsschaktblad lämpar sig för utjämning av fält, gårdsplaner och vägar 
samt för förflyttning av jord. Stommens ram och det bakre bladet fungerar som stödben och 
håller arbetsdjupet stabilt. Det hydrauliska mittbladet har ett stort spelrum på +20/-30 cm för 
förflyttning av stora jordmassor. Det bakre bladet avslutar arbetet. W380PR har en mer robust 
design än sin lillebror, med dubbel mittstomme med två cylindrar och ett förstärkt 
kopplingshuvud. Mitt- och bakre bladet är utrustade med 12 mm 500HB tandade blad.

Modellerna 400/500TL med långa stommar är specialdesignade för utjämning av fält, men 
lämpar sig även för grusvägar. Den välskärande bladdesignen minskar behovet av dragkraft. 
Bladet är utrustat med lutande sidoblad som standard och man kan även få ett hydrauliskt 
sidoblad som tillval. Boggien halverar ytans oregelbundenheter och nivålyften håller bladet i 
ett rakt plogläge. Hydraulbladets plogvinkel kan justeras 38/38 grader och bladets lutning 
20/20 grader.

När man utrustar schaktbladet med GPS-höjdautomatik får man 
schaktbladutjämningsegenskaper och arbetskomfort på högsta nivå. Schaktbladets GPS-
höjdautomation styrs via traktorns navigator (Trimble MX-2050).

W400/500TL 
UTJÄMNINGSCHAKTBLAD

W300/380PR 
UTJÄMNINGSCHAKTBLAD
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Ny-Tek Oy
Yritysahontie 5
85900 Reisjärvi

Tel. 040 568 2473
sales@nytek.fi

TILLVERKNING OCH FÖRSÄLJNING:

Återförsäljare och mer information:

TILLVERKNING OCH FÖRSÄLJNING:

www.nytek.fi

TÄHÄN KOMIA KUVA TEHTAASTA




