
LUMILINGOT



WIESKA lumilingot on kehitetty Näppä-linkojen pohjalta ja vaalivat niiden vahvaa

perinnettä. Kaikki mallistomme lingot on suunniteltu kestämään ammattikäyttöä

ja ne toimivat mallikkaasti kotimaamme haasteellisissa lumiolosuhteissa.

WIESKA tuoteperheeseen kuuluu lumilinkojen lisäksi myös laaja lanamallisto.
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WIESKA,
MADE IN FINLAND.

Ny-Tek on Reisjärvellä sijaitseva konepaja, joka suunnittelee ja valmistaa koneita tien- ja kiinteistön-

hoitoon sekä maatalouden tarpeisiin. Kotimaisuus ja asiakaslähtöisyys ovat perheyhtiömme tärkeitä 

arvoja. Koneet valmistetaan nykyaikaisin tuotantomenetelmin, joilla saavutetaan korkea laatu ja 

pitkä käyttöikä tuotteelle.
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W275LAY
YKSITORVINEN LINKO TARKKAAN LUMEN OHJAUKSEEN

Työleveys    275cm   
Paino     1290kg
Auraussiipi    950mm 
Heittosiivikko    960mm, kiinteä
Syöttöroottori    lapasyöttö, lukittava lapa 8kpl/540r/min
Akseli     80mm, laakerit 2kpl UCF216
Kulutusterät    16mm 500HB
Ura-akseli    1 3/4 “ / suositeltava nivelakselin kokoluokka 9-sarja
Kiinnitys    nostolaite kat 2 tai 3
Vakiovarusteet   alennusvaihde, hydraulinen torven kääntö, päätylevyt, tukijalakset 3kpl,
     led-valot
Lisävarusteet    vallileikkuri oikea ja vasen

TEKNISET TIEDOT W275LAY

Yksitorvinen W275LAY 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 95cm korkea auraussiipi pyörittää lumen tehokkaasti roottorille. Syöttölavat voidaan lukita tarvittaessa 
murtopulteilla, heittosiivikko on kiinteä. Runkomateriaalina on laadukas S355-rakenneteräs. Roottorin syöttölavat, 
kulutusterät sekä tukijalakset on valmistettu 500HB Hardoxista.

W275LAY on varustettu alennusvaihteella ja vakiovarustukseen kuuluu kolme säädettävää tukijalasta sekä led-valot.



3 4

TEKNISET TIEDOT W275LA/W275LAH

Mallistomme suurin V-linko hoitaa tehokkaasti lumityöt myös vaativissa olosuhteissa. Korkea koteloitu runkorakenne 
kestää myös metsäteiden kolhuja. Muotoiltu 95cm auraussiipi pyörittää lumen hyvin roottorille. Syöttölavat voidaan 
tarvittaessa lukita murtopulteilla. W275LA mallissa on kiinteä heittosiivikko ja W275LAH mallissa heittolavat ovat vapaat 
ja ne voidaan lukita murtopultein. Avarat poistoaukot lennättävät lumen tehokkaasti ja sulkuluukut toimivat
hydraulisesti. Runkomateriaalina on laadukas S355-rakenneteräs. Roottorin syöttölavat, kulutusterät  sekä tukijalakset 
on valmistettu 500HB Hardoxista. W275LA / W275LAH on varustettu alennusvaihteella ja vakiovarustukseen kuuluu 
kolme säädettävää tukijalasta sekä led-valot. Pintakäsittelynä on raepuhallus ja jauhemaalaus, jolla saadaan kestävä ja 
liukas pinnoite lumenheittoon.

Työleveys    255cm   
Paino     1000kg
Auraussiipi    750mm 
Heittosiivikko    760mm, W255LA kiinteä / W255LAH vapaa
Syöttöroottori    lapasyöttö, lukittava lapa 8 kpl / 540r/min
Akseli     70mm, laakerit 2kpl UCF214
Kulutusterät    sivuterät 12mm, keskiterä 16mm 500HB
Ura-akseli    1 3/4 “ / suositeltava nivelakseli kokoluokka 7-sarja
Kiinnitys    nostolaite kat 2 tai 3
Vakiovarusteet   alennusvaihde, päätylevyt
Lisävarusteet    tukijalakset 3kpl
     led-valot
     vallileikkuri oikea ja vasen

TEKNISET TIEDOT W255LA/W255LAH

Ketterät W255LA ja W255LAH mallit on varustettu alennusvaihteella ja niissä on kestävä koteloitu runkorakenne. Ne 
soveltuvat erinomaisesti mm. kiinteistöjen lumitöihin. Muotoiltu 75cm auraussiipi pyörittää lumen hyvin roottorille. 
Lapasyöttöisessä W255LA mallissa syöttölavat voidaan tarvittaessa lukita murtopulteilla. W255LA mallissa on kiinteä 
heittosiivikko ja W255LAH mallissa heittolavat ovat vapaat ja ne voidaan lukita murtopultein. Avarat poistoaukot 
lennättävät lumen tehokkaasti ja sulkuluukut toimivat hydraulisesti. Runkomateriaalina on S355-rakenneteräs. 
Roottorin syöttälavat ja kulutusterät on valmistettu 500HB Hardoxista. W255LA ja W255LAH mallit on varustettu 
alennusvaihteella ja niihin on saatavilla monipuolisesti lisävarusteita. Pintakäsittelynä on raepuhallus ja
jauhemaalaus, jolla saadaan kestävä ja liukas pinnoite lumenheittoon.

Työleveys    275cm   
Paino     1330kg
Auraussiipi    950mm 
Heittosiivikko    960mm, 275LA kiinteä / 275LAH  lukittava
Syöttöroottori    lapasyöttö, lukittava lapa 8 kpl / 540r/min
Akseli     80mm, laakerit 2kpl UCF216
Kulutusterät    16mm 500HB
Ura-akseli    1 3/4 “ / suositeltava nivelakseli kokoluokka 9-sarja
Kiinnitys    nostolaite kat 2 tai 3
Vakiovarusteet   alennusvaihde, päätylevyt, tukijalakset 3kpl, led-valot
Lisävarusteet    vallileikkuri oikea ja vasen

W255LA/W255LAH
KETTERÄSTI KIINTEISTÖJEN LUMITÖIHIN

W275LA/W275LAH
TEHOKAS V-LINKO VAATIVIIN OLOSUHTEISIIN
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W255L/W255K

Työleveys    255cm   
Paino     890kg
Auraussiipi    750mm 
Heittosiivikko    760mm, kiinteä
Syöttöroottori    lapasyöttö, lukittava lapa 6 kpl / 540r/min
Akseli     70mm, laakerit 2kpl UCF214
Kulutusterät    sivuterät 12mm, keskiterä 16mm 500HB
Ura-akseli    1 3/4 “ / suositeltava nivelakseli kokoluokka 7-sarja
Kiinnitys    nostolaite kat 2
Vakiovarusteet   päätylevyt
Lisävarusteet    tukijalakset 3kpl
     led-valot
     vallileikkuri oikea ja vasen

TEKNISET TIEDOT W255L

Suoravetoiset W255L mallit ovat vahvarakenteisia linkoja, joissa syöttömekanismi on murtopultein lukittavilla lavoilla. 
Koteloitu runkorakenne tekee lingoista erityisen kestäviä. Muotoiltu 75cm auraussiipi pyörittää lumen hyvin
roottorille. Avarat poistoaukot lennättävät lumen tehokkaasti ja sulkuluukut toimivat hydraulisesti. Runko- ja roottori-
materiaalina on S355-rakenneteräs ja kulutusterät on valmistettu 500HB Hardoxista. W255L malliin on saatavilla 
lisävarusteena tukijalakset, vallileikkurit ja led-valot.

Pintakäsittelynä on raepuhallus ja jauhemaalaus, jolla saadaan kestävä ja liukas pinnoite lumenheittoon.

Suuret lumen poistoaukot

Alennusvaihde

Led-valot

Muotoiltu korkea lumisiipi

Vahvarakenteinen heittosiivikko
(kuvassa LAH-malli)

Vallileikkuri

Vahva koteloitu runkorakenne

Laparoottori

Säädettävät tukijalakset 3kpl

TEKNISET OMINAISUUDET

LISÄVARUSTEET

W255L
SUORAVETOINEN V-LINKO



Ny-Tek Oy
Yritysahontie 5
85900 Reisjärvi

Puh. 040 568 2473
sales@nytek.fi

Jälleenmyyjät ja lisätietoja:

VALMISTUS JA MYYNTI:

www.nytek.fi

TÄHÄN KOMIA KUVA TEHTAASTA


