
SNÖSLUNGOR



WIESKA snöslungorna har utvecklats utifrån Näppä-slungorna och de vårdar deras starka 

tradition. Alla slungor i vår kollektion har utvecklats för att tåla professionellt bruk och de 

fungerar utmärkt i de utmanande snöförhållandena som råder i vårt land.

Utöver snöslungorna innehåller WIESKA-produktfamiljen även en omfattande kollektion av 

schaktblad.

Ny-Tek är en maskinverkstad som ligger i Reisjärvi och som planerar och tillverkar maskiner för 

väg- och fastighetsunderhåll samt för jordbrukets behov. Inhemskheten on kundorienteringen är 

viktiga värden för vårt familjeföretag. Maskinerna tillverkas med moderna produktionsmetoder, 

med vilka man uppnår hög kvalitet och lång livslängd för produkten.



SNÖSLUNGA MED ETT UTKASTARRÖR FÖR STYRNINGEN AV SNÖN

Modellen W275LAY lämpar sig utmärkt för fastighetsunderhåll och för ställen där snöstyrningen är en utmaning. Med 

vridningen av utkastarröret och skärmen kan noggrant styra utkastningen av snön. Den hållbara stomkonstruktionen 

är starkt innesluten och den 95 cm höga plogvingen snurrar effektivt snön till rotorn. Matarbladen kan vid behov låsas 

med säkerhetsbultar, kastarvingen är fast. Stommen är tillverkad av högklassigt konstruktionsstål S355. Rotorns 

matarblad, slitbladen och stödbenen är tillverkade av 500HB Hardox.

W275LAY är utrustad med reduceringsväxel och i standardutrustningen ingår tre justerbara stödben samt LED-

belysning.

TEKNISK INFORMATION W275LAY

Arbetsbredd
Vikt
Snöröjningsvinge
Kastarvingen
Matarrotor
Axel
Slitblad
Spåraxel
Fästning
Standardutrustning

Tillbehör

275 cm
1290 kg
950 mm
960 mm, fast
vingmatning, låsbar vinge 8 st/540 r/min
80 mm, lager 2 st UCF216
16 mm 500HB
1 3/4“/ rekommenderad storlek för ledaxeln 9-serien
lyftanordning kat 2 eller 3
reduceringsväxel, hydraulisk vridning av utkastarröret, ändplattor, 
stödben 3 st, LED-belysning
vallklippare höger och vänster



EFFEKTIV V-SLUNGA FÖR UTMANANDE FÖRHÅLLANDEN

Den största V-slungan tar effektivt hand om sjöröjningen även i utmanande förhållanden. Den höga innehöljda 

stomkonstruktionen är tillräckligt start för att stå emot slag på skogsvägar. Den formanpassade 95 cm plogvingen snurrar väl 

snön till rotorn. Matarbladen kan vid behov låsas med säkerhetsbultar. Modellen W275LA har en fast kastvinge och modellens 

W275LAH kastvingar är fria och de kan låsas med säkerhetsbultar. De rejält tilltagna utloppsöppningarna slänger snön 

effektivt bort och stängningsluckorna fungerar med hydraulik. Stommen är tillverkad av högklassigt konstruktionsstål S355. 

Rotorns matarblad, slitbladen och stödbenen är tillverkade av 500HB Hardox. W275LA/W275LAH är utrustade med 

reduceringsväxel och i standardutrustningen ingår tre justerbara stödben samt LED-belysning. Ytan har behandlats med 

granulatblästring och pulverlackering, med vilka man åstadkommer en hållbar och hal yta för snöröjning.

TEKNISK INFORMATION W275LA/W275LAH

Arbetsbredd
Vikt
Snöröjningsvinge
Kastarvinge
Matarrotor
Axel
Slitblad
Spåraxel
Fästning
Standardutrustning
Tillbehör

275 cm
1330 kg
950 mm
960 mm, 275LA fast/275LAH låst
vingmatning, låsbar vinge 8 st/540 r/min
80 mm, lager 2 st UCF216
16 mm 500HB
1 3/4“/rekommenderad storlek för ledaxeln 9-serien
lyftanordning kat 2 eller 3
reduceringsväxel, ändplattor, stödben 3 st, LED-belysning
vallklippare höger och vänster



SMIDIG FÖR SJÖRÖJNING VID FASTIGHETER

De smidiga modellerna W255LA och W255LAH är utrustade med reduceringsväxel och deras stomkonstruktion är hållbart 

inkapslad. De lämpar sig bland annat för snöarbeten. Den formanpassade 95 cm plogvingen snurrar väl snön till rotorn. 

Modellen W255LA som utrustad med matarblad kan vid behov låsas med säkerhetsbultar. Modellen W255LA har en fast 

kastvinge och modellens W255LAH kastvingar är fria och de kan låsas med säkerhetsbultar. De rejält tilltagna 

utloppsöppningarna slänger snön effektivt bort och stängningsluckorna fungerar hydaruliskt. Stommen är tillverkad av 

högklassigt konstruktionsstål S355. Rotorns matarblad, slitplattorna och stödbenen är tillverkade av 500HB Hardox. 

Modellerna W255LA och W255LAH är utrustade med reduceringsväxel och de finns tillgängliga med ett flertal tillbehör. 

Ytbehandlingen är granulatblästring och pulverlackering, med vilka man åstadkommer en hållbar och hal yta för snöröjning.

TEKNISK INFORMATION W255LA/W255LAH

Arbetsbredd
Vikt
Snöröjningsvinge
Kastarvingen
Matarrotor
Axel
Slitblad
Spåraxel
Fästning
Standardutrustning
Tilläggsutrustning

255 cm
1000 kg
750 mm
960 mm, fast/W255LAH fri
vingmatning, låsbar vinge 8 st/540 r/min
70 mm, lager 2 st UCF214
12 mm, mellanblad 16 mm 500HB
1 3/4“/rekommenderad storlek för ledaxeln 7-serien
lyftanordning kat 2 eller 3
reduceringsväxel, ändplattor
stödben 3 st
LED belysning
vallklippare höger och vänster



DRIUKTDRIVEN V-SLUNGA

De direktdrivna modellerna WS255L är robusta slingor med en matarmekanism som låses med vingar med 

säkerhetsbultar. Den inkapslade stomkonstruktionen gör slingorna särskilt hållbara. Den formanpassade 75 cm 

plogvingen snurrar väl snön till till rotorn. De rejält tilltagna utloppsöppningarna slänger snön effektivt bort och 

stängningsluckorna fungerar hydaruliskt. Stommens och rotorns material är tillverkade av konstruktionsstål S355 och 

slitbladen är tillverkade av 500HB Hardox. Modellen W255L finns att få med stödben, vallklippare och LED-belysning.

Ytan har behandlats med granulatblästring och pulverlackering, med vilka man åstadkommer en hållbar och hal yta för 
snöröjning.

TEKNINS INFORMATION W255L

Arbetsbredd
Vikt
Snöröjningsvinge
Kastarvinge
Matarrotor
Axel
Slitblad
Spåraxel
Fästning
Standardutrustning
Tilläggsutrustning

255 cm
890kg
750 mm
760 mm, fast
vingmatning, låsbar vinge 6 st/540 r/min
70 mm, lager 2 st UCF214
12 mm, mellanblad 16 mm 500HB
1 3/4“/rekommenderad storlek för ledaxeln 7-serien
lyftanordning kat 2
ändplattor
stödben 3 st
LED belysning
vallklippare höger och vänster



TEKNISKA EGENSKAPER

Stark inkapslad stomkonstruktion Stora utloppsöppningar för snön Anpassad hög snö snövinge

Vingrotor Reduceringsväxel Starkt byggd kastarvinge 
(LAH-modellen på bilden)

TILLÄGGSUTRUSTNING

Justerbara stödben 3 st LED-belysning Vallklippare



TILLVERKNING OCH FÖRSÄJLNING:

Ny-Tek Oy 
Yritysahontie 5 
85900 Reisjärvi 

Tel. +358 040 568 2473 
sales@nytek.fi

Återförsäljare och tilläggsinformation:




