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Sollentuna, Huhtikuu 26, 2017 
 
 
Steelwrist tuo markkinoille uuden valikoiman hydraulisia työkaluja - 
Hydraulisen maantiivistäjän, yleiskouran ja lajittelukouran 
 
Ruotsalainen rototilttien ja työkalujen valmistaja Steelwrist jatkaa tuotevalikoimansa 
laajentamista. Kasvavat polttoainekustannukset ja kaatopaikkamaksut tekevät 
seulomattoman materiaalin pois viennin ja  uuden täytemaan työmaalle tuonnin rakentajille 
kalliiksi. Steelwristin hydraulisiin työkaluihin kuuluu seulakauha, joka tuotiin markkinoille 
vuonna 2016 ja nyt myös maantiivistäjät ja kivi/lajittelu- sekä yleiskourat. 
 
Kysyntä ympäristöystävällisille kierrätysratkaisuille ja materiaalien käsittelylle työmailla 
kasvaa. Seulakauha ratkaisee tämän ongelman ja uusi valikoima hydraulisia maantiivistimiä 
tekee maan tiivistämis työn tehokkaammaksi kuin koskaan ennen. Steelwristin OQ-liittimellä 
työkalun vaihto on tehty sekunneissa. 
 
Hydraulisia maantiivistimiä tulee olemaan neljää eri kokoa kaivukoneisiin 2-30 tonniin. 
Pääasialliset ominaisuudet ovat epäkeskeinen kiinnitys ulottuvuuden tehostamiseksi, 
optimoitu tiivistysvoiman jakautuminen sekä paine- ja virtausvalvonta estämässä 
ylikuormitusta 
 
Samanaikaisesti esitellän kahdenlaiset kourat.  
 
Yleiskoura (MG-line) on pääasiassa rakennus- ja puutavarakoura. Soveltuu painavien 
tavaroiden nostamiseen, kivien asetteluun ja puutavaran käsittelyyn. Laaja aukeama, Hardox 
500 materiaalit, suuri puristusvoima ja mekaaniset stopparit takaavat pitkän käyttöiän. 
Valitsemalla korkealaatuisen teräksen alensimme kokonaispainoa, joka lisää 
nostokapasiteettiä ja alentaa kaivukoneen polttoaineen kulutusta. Saatavana on neljää eri 
kokoa MG20 3-6 tonnin koneista MG55 18-26 tonnin koneisiin. 
 
Kivi- ja lajittelukoura (SG-line) on täysi tuotevalikoima, neljä kokoa kaivukoneille 6-32 tonnia. 
SG-koura on heavy duty lajittelukoura, tarkoitettu kovempiin tehtäviin kuten isojen kivien 
käsittely, tukit, kierrätys, romu, lajittelu ja keskiraskaat purkutyöt. 
 
 
 
 

 

 



 

 
 
 

 
Super suuri avautuma yhdessä suuren puristusvoiman ja käännettävien HB500 huulilevyjen 
kanssa takaavat kustannustehokkaan työskentelyn. Kivi- ja lajittelukourat on myös 
valmistettu korkealaatuisesta teräksestä, mikä tarkoittaa että voimme alentaa 
kokonaispainoa ja polttoaineenkulutusta. 
 
Kaikissa hydraulisissa työkaluissa liittimen asennuskulma on 5 astetta, jotta se sopii rototiltin 
pyöritystasoon. Kourat voidaan toimittaa Steelwristin OQ-liittimillä ja kaikissa kourissa on 
kuormanpitoventtiilit ja paineakut vakiona parhaan turvallisuuden takaamiseksi. 
 
Ensimmäisten kourien toimitukset alkavat kesäkuussa 2017 ja tuotteet esitellään 
MaskinExpossa Tukholmassa 18-20 toukokuuta 2017. 
 
  
Saadaksesi lisätietoja ota yhteys: 
 
Stefan Stockhaus 
CEO 
Steelwrist AB  
stefan.stockhaus@steelwrist.com 
+46 709981321   
  
 
Steelwrististä 
Steelwrist on tällä hetkellä nopeiten kasvava rototilttien ja pikaliittimien valmistaja maailmassa. Steelwristillä on 
tavoitteena vahvat ja nykyaikaiset tuotteet yhdistettynä nopeaan huoltoon. Tätä arvostaa kasvava määrä 
asiakkaita. 
  
Löydät lisätietoja Steelwrististä osoitteesta steelwrist.fi 
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