


Industriföretaget VAMA-product Oy är 

ett finskt familjeföretag vars historia 

sträcker sig över 40 år tillbaka i tiden. 

I dag är VAMA-product Oy ett företag med 

stark utveckling och en high-tech tillverkare 

inom väg- och fastighetsunderhåll. Det här 

upplever man genom produkternas överlä-

gsna egenskaper och hållbarhet, men även 

i tillverkarens förmåga att lyssna på och 

hjälpa kunden under produktens hela livs-

längd.

Med hjälp av det breda sortimentet och ett 

täckande urval av tillval hittar man den rätta 

lösningen för varje kunds behov. 

De centrala egenskaperna i designen som 

hållbarhet, användbarhet och en lång livs-

längd garanterar en problemfri användning 

utan avbrott.
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Tillval

•  Stödhjul och slitskor

•  Bakåtvänt schaktblad

•  Olika breddningsvingar som hydrauliskt 

höjbar, hydrauliskt svängbar, kastande, rak 

gavel och 45° fast breddningsvinge

•  Elektrisk manöverventil

•  Övertrycksventil

•  Olika skäralternativ

Läs mer om tilläggsutrustningen på tillvalssidorna.

VAMA schaktblads modeller erbjuder lämpliga schaktblad för alla traktorstorlekar. Ur vårt breda tillvalsprogram hittar du lämplig tilläggsut-rustning för varje arbetsuppgift. VAMA schaktblad är mycket lämpade för användning året om. Alla våra schaktblad har bom med sidoförskjutning och svängbart blad. Schaktbladets unika form lyfter och 
rullar materialet utan problem.

Mekaniska schaktblad
•  Manuell sidoförskjutning av bom och svängning av blad
•  Levereras utrustad med vändbart plant/tandat plogskär
•  C1-modellerna för lyftfäste kategori 1•  K-modellerna både för lyftfäste kategori 1 och 2
•  J-modellerna för lyftfäste kategori 2

Modell Fäste Arbetsbredd (A) Bladhöjd (B) Justering av bom (C) Justering av plogvinkel (D) Sidoförskjutning (E) Vikt

140/C1 Cat.1/Cat.2 1400 mm 550 mm +/- 57° mek. 7 lägen 360° mek. 18 lägen 1500 mm 195 kg

160/C1 Cat.1/Cat.2 1600 mm 550 mm +/- 57° mek. 7 lägen 360° mek. 18 lägen 1600 mm 210 kg

210 K Cat.1/Cat.2 2100 mm 565 mm +/- 57° mek. 7 lägen 360° mek. 18 lägen 2150 mm 270 kg

250 K Cat.1/Cat.2 2500 mm 565 mm +/- 57° mek. 7 lägen 360° mek. 18 lägen 2350 mm 323 kg

250/ J Cat.2 2500 mm 710 mm +/- 45° mek. 7 lägen 360° mek. 30 lägen 2400 mm 473 kg

300/ J Cat.2 3000 mm 710 mm +/- 45° mek. 7 lägen 360° mek. 30 lägen 2650 mm 560 kg

Vikterna kan variera beroende på utrustningen
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Modell Fäste Arbetsbredd (A) Bladhöjd (B) Justering av bom (C) Justering av plogvinkel (D) Sidoförskjutning (E) Vikt

210/KH1 Cat.1/Cat.2 2100 mm 565 mm +/- 57° mek. 7 lägen 280° hyd. 2150 mm 345 kg

250/KH1 Cat.1/Cat.2 2500 mm 565 mm +/- 57° mek. 7 lägen 280° hyd. 2350 mm 368 kg

250/JH1 Cat.2 2500 mm 710 mm +/- 45° mek. 7 lägen 290° hyd. 2400 mm 560 kg

300/JH1 Cat.2 3000 mm 710 mm +/- 45° mek. 7 lägen 290° hyd. 2650 mm 650 kg

250/JH2 Cat.2 2500 mm 710 mm +/- 33° hyd. 290° hyd. 2050 mm 620 kg

300/JH2 Cat.2 3000 mm 710 mm +/- 33° hyd. 290° hyd. 2300 mm 695 kg

380/JH2 Cat.2 3800 mm 710 mm +/- 33° hyd. 290° hyd. 2700 mm 820 kg

Vikterna kan variera beroende på utrustningen

Hydrauliska schaktblad

•  Alla våra hydrauliska schaktblad har en generös hyd-

 raulisk svängning av bladet

•  Levereras utrustad med vändbart plant/tandat plogskär

•  På JH2-modellerna manövreras även sidoförskjutningen hydrauliskt

Modell Fäste Arbetsbredd (A) Bladhöjd (B) Justering av bom (C) Justering av plogvinkel (D) Sidoförskjutning (E) Vikt

3000 R2 Cat.2/Cat.3 3000 mm 710 mm +/- 32° hyd. 275° hyd. 2200 mm 870 kg

3800 R2 Cat.2/Cat.3 3800 mm 710 mm +/- 32° hyd. 275° hyd. 2700 mm 960 kg

3000 R3 Cat.2/Cat.3 3000 mm 710 mm +/- 32° hyd. 275° hyd. 2200 mm 1040 kg

3800 R3 Cat.2/Cat.3 3800 mm 710 mm +/- 32° hyd. 275° hyd. 2700 mm 1140 kg

Vikterna kan variera beroende på utrustningen

Type R
R-modellseriens schaktblad har tagits 

fram med tanke på krävande yrkesbruk

• Hydraulisk justering av bladvinkel och sidoförskjutning

• På R3-modellerna är även tiltvinkeln hydrauliskt ställbar 

• Levereras utrustad med vändbart plant/tandat slitstål

• Jämfört med JH1 och JH2 modellerna:

 • Kraftigare cylindrar och ledlager

 • Kraftigare vridstag

 • Maskinbearbetat svängbord

 • Grövre materialdimensioner



A

B

42O

25O

25O

Lanat

8 9

Modell Vikt Bredd (A) Vinghöjd (B) Inställning av tiltvinkeln

2500P2 750 kg 2500 mm 400 mm mek. 3 lägen

2750P2 765 kg 2750 mm 400 mm mek. 3 lägen

3000P2 780 kg 3000 mm 400 mm mek. 3 lägen

3500P2 800 kg 3500 mm 400 mm mek. 3 lägen

Vikterna kan variera beroende på utrustningen

VAMA-vägsladdar 

VAMA-vägsladd är en effektiv lösning för att riva 

loss 
packad snö, men lämpar sig mycket väl för året-

runtbruk. Vägsladden utnyttjar traktorns vikt för 

marktrycket och behöver därför inga separata 

fästen för tryckningen. Man kan enkelt koppla ett 

VAMA-schaktblad efter VAMA-vägsladden och 

får då ett ännu effektivare arbetsredskap. För att 

fungera behöver vägsladden två stycken dubbel-

verkande hydrauluttag samt fri retur.

•  Manuell justering av tiltvinkel

•  Reglerventil för marktryck

•  Tryckackumulator för marktryck

•  trepunktsfäste kat.2/kat.3

•  Levereras utrustad med vändbart plant/tandat skär

•  Hydraulisk reglering av marktryck

•  Hydraulisk inställning av plogvinkel +/- 25°

Tillval
•  Stödhjul
•  Gavelsektioner med skruvförband•  Hydrauliskt höjbara gavelsektioner•  Hydraulisk toppstång för sladden•  Hårdmetallskär
•  Extra hydraulblock
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TILLVAL FÖR 
SLADDARNA  

Extra vingar
Genom att utrusta VAMA schaktbladet 

med tilläggsvingar förbättrar du använd-

ningsmöjligheterna för ditt schaktblad.

Bakåtvänt schaktblad
Med ett bakåtvänt schaktblad kan du ar-

beta i båda riktningarna utan att schak-

tbladet behöver vändas.

Stödhjul
VAMA stödhjul ger ett jämnt slutresultat. 

Enkel montering av stödhjulen.

Extra vingar

Stödhjul för sladdarna

Stödhjulen på alla våra sladdar kan svänga 360 grader.

Extra vingar
Modell Vikt Typ Höjd Bredd

SSOLA 40 kg Kastande 810 mm 1600 mm

SSV 45 kg Stel och rak  
gavelsektion 680 mm 750 mm

SSO45 85 kg Stel 45° gavelsektion 680 mm 825 mm

SSVH600 140 kg Hyd. sväng 710 mm 675 mm

SSON90L 74 kg Hyd. lyft av gavelsektion 400 mm 550 mm

Bakåtvänt schaktblad
Modell Vikt Höjd Bredd

TL250 200 kg 710 mm 2500 mm

TL300 230 kg 710 mm 3000 mm

TL380 300 kg 710 mm 3800 mm

Stödhjul
Modell Vikt Funktion Justeringsmån Däcksdimension

VAMA K 48 kg Mek. 150 mm 5.00-8

VAMA KH 52 kg Hyd. 150 mm 5.00-8

VAMA J 82 kg Mek. 220 mm 155/80R13

VAMA JH 84 kg Hyd. 220 mm 155/80R13

VAMA R 120 kg Mek. 220 mm 155/80R13

VAMA RH 126 kg Hyd. 220 mm 155/80R13

VAMA RM 216 kg Mek. 170 mm 20X8.50-12

VAMA RMH 220 kg Hyd. 170 mm 20X8.50-12

VAMA P 210 kg Mek. 120 mm 20X8.50-12

VAMA PH 214 kg Hyd. 120 mm 20X8.50-12
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Modell Bredd (A) Bredd plogen svängd  (B)* Höjd (C) Vikt

EA2500S 2500 mm 1860/2165 mm 890 mm 610 kg

EA3000S 3000 mm 2230/2600 mm 890 mm 647 kg

EA3200S 3200 mm 2380/2770 mm 890 mm 662 kg

EA3440S 3440 mm 2560/2980 mm 890 mm 680 kg

EA3800S 3800 mm 2825/3290 mm 890 mm 710 kg

Vikterna kan variera beroende på utrustningen
* Bredd vid svängvinkel 42°/30°

Raka snöplogar EAS-serien

Modell Bredd (A) Bredd plogen svängd  (B)* Höjd (C) Vikt

EA2500K 2500 mm 1860/2165 mm 660/1040 mm 595 kg

EA3000K 3000 mm 2230/2600 mm 660/1040 mm 645 kg

EA3200K 3200 mm 2380/2770 mm 660/1040 mm 675 kg

EA3440K 3440 mm 2560/2980 mm 660/1040 mm 720 kg

EA3800K 3800 mm 2825/3290 mm 660/1040 mm 780 kg

Vikterna kan variera beroende på utrustningen
* Bredd vid svängvinkel 42°/30°

       Kastande snöplogar EAK-serien

Tillval
•  Stödhjul

•  Gavelsektioner med skruvförband

•  Hydrauliskt höjbara gavelsektioner

•  Hårdmetallskär

•  LED positionsljus

•  Stänkskydd av gummi för vingen

Snöplogar
VAMA snöplogar har utvecklats speciellt med tanke på snörö-

jning av vägar, gårdsplaner och parkeringsplatser. Sortimentet 

omfattar många typer av plogar för olika användningsändamål. 

Ploggrindarna för VAMA snöplogar har goda pendlingsegens-

kaper och ger ett jämnt plogningsresultat. Det är lätt att justera 

flythöjden, antingen med slitskor eller stödhjul (fås som tillval).

Egenskaper

•  Hydraulisk inställning av plogvinkeln +/- 42° med en dubbelver-

kande cylinder försedd med två övertrycksventiler

•  Plana/tandade skär fästa med skruvförband (håldelning 305 mm)

•  Steglöst ställbara/gängade slitskor

•  Tiltvinkel 35°, lutning av bladet +/- 15°

•  Kan fås till de flesta på marknaden förekommande frontlastare

•  Reflex
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Modell Bredd (A) Bredd plogen svängd (B)* Höjd (C) Vikt

EA3000KK 3000 mm 2230/2600 mm 1040/660/1040 mm 650 kg

EA3200KK 3200 mm 2380/2770 mm 1040/660/1040 mm 685 kg

EA3440KK 3440 mm 2560/2980 mm 1040/660/1040 mm 740 kg

EA3800KK 3800 mm 2825/3290 mm 1040/660/1040 mm 780 kg

Vikterna kan variera beroende på utrustningen 
* Bredd vid svängvinkel 42°/30°

Snöplogar som kastar snön åt båda sidorna EAKK-seriens ”fjärilplog”

Modell Bredd (A) Bredd plogen svängd (B)* Höjd (C) Vikt

EA3200KM 3200 mm 2380/2770 mm 670/1545 mm 750 kg

EA3440KM 3440 mm 2560/2980 mm 670/1545 mm 790 kg

EA3800KM 3800 mm 2825/3290 mm 670/1545 mm 820 kg

EA4500KM 4500 mm 3345/3890 mm 670/1545 mm 900 kg

Vikterna kan variera beroende på utrustningen 
* Bredd vid svängvinkel 42°/30°

Höga kastande snöplogar EAKM-serien

Modell Bredd (A) Bredd plogen svängd (B)* Höjd (C) Vikt

EA3200KH 3200 mm 2380/2770 mm 670/1545 mm 853 kg

EA3440KH 3440 mm 2560/2980 mm 670/1545 mm 893 kg

EA3800KH 3800 mm 2825/3290 mm 670/1545 mm 970 kg

Vikterna kan variera beroende på utrustningen 
* Bredd vid svängvinkel 42°/30°

Kastande snöplogar EAKH
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Tillval
•  Flerfunktionsventiler
•  Tryckackumulator 
•  Olika skäralternativ 
•  Gummi mellan vingarna
 (endast KH-modellerna)

•  Breddningsset för vingarna
 (endast KH-modellerna)
•  Hårdmetallskär
•  LED positionsljus
•  Stänkskydd av gummi för vingen

Standardutrustning

•  6/2 riktningsventil med tankanslutning 

 (anslutningar 2 x tryck + 1 fri retur) 

•  Steglöst ställbara/gängade slitskor 

•  Reflex 
•  Levereras utrustad med vändbara plana/tanda-

de plogskär 

•  Kan fås till de flesta på marknaden förekom-

mande frontlastare 

•  Fjädrande skärhållare

Vikplogar
VAMA-vikplogsmodeller är en mångsidig plogserie avsedda för arbetsmaskiner av varierande 

storlek. Vikplogarna är ett effektivt redskap för snöröjning av vägar, gator, parkeringspatser och 

industritomter.

VAMA-vikplogar har goda flytegenskaper och plogskären är beroende på modell försedda med  

antingen 2- eller 4-sektioners fjädermekanism. Allt detta resulterar i ett mycket jämnt plognings-

resultat.

Modell Vikt Totalbredd (A) Svängd (B) Vingbredd (C) Höjd (D) Djup (E)

ENA1400K 550 kg 1400 mm 1215 mm 700 mm 885 mm 890 mm

ENA1600K 600 kg 1600 mm 1380 mm 800 mm 900 mm 890 mm

ENA1900K 650 kg 1900 mm 1625 mm 950 mm 920 mm 890 mm

ENA2200K 700 kg 2200 mm 1880 mm 1100 mm 940 mm 890 mm

ENA2500K 775 kg 2500 mm 2120 mm 1250 mm 955 mm 1200 mm

ENA2800K 830 kg 2800 mm 2365 mm 1400 mm 975 mm 1200 mm

ENA3200K 900 kg 3200 mm 2690 mm 1600 mm 1000 mm 1200 mm

ENA3440K 950 kg 3440 mm 2885 mm 1720 mm 1015 mm 1200 mm

ENA4000K 1080 kg 4000 mm 3345 mm 2000 mm 1050 mm 1200 mm

ENA3200KH 965 kg 3200 mm 2690 mm 1600 mm 1350 mm 1200 mm

ENA3440KH 1020 kg 3440 mm 2885 mm 1720 mm 1350 mm 1200 mm

ENA4000KH 1160 kg 4000 mm 3345 mm 2000 mm 1350 mm 1200 mm

Vikterna kan variera beroende på utrustningen

Vikplogar
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U-Plogar
VAMA U-plogen är försedd med en ploggrind bekant från VAMA snöplogar. Ploggrinden har samma egenskaper för svängning och pendling som med snöplogen. Förutom den svängbara mittsektionen är U-plogen på båda sidor försedd med sidovingar som kan svängas framåt och bakåt, vilket exempelvis gör det möjligt att effektivt samla upp snö.

Egenskaper
•  Flerfunktionsventiler
•  Hårdmetallskär
•  LED positionsljus
•  Stänkskydd av gummi för vingen•  Tryckackumulator 
•  Olika skäralternativ 

Tillval

•  Flerfunktionsventiler

•  Hårdmetallskär

•  LED positionsljus

•  Stänkskydd av gummi för vingen

•  Tryckackumulator 

•  Olika skäralternativ 

Modell Vikt Totalbredd (A) Svängd (B) Höjd (C) Breddningsvinge (D) Mittvinge (E)

EAU3350K 745 kg 3350 mm 2600 mm 1050 mm 500 mm 2350 mm

EAU3800K 895 kg 3800 mm 2900 mm 1050 mm 725 mm 2350 mm

EAU4400K 940 kg 4400 mm 3350 mm 1050 mm 1025 mm 2350 mm

EAU4800K 1200 kg 4800 mm 3550 mm 1050 mm 1225 mm 2350 mm

EAU4800KH 1267 kg 4800 mm 3550 mm 1250 mm 800 mm 3250 mm

EAU5200KH 1455 kg 5200 mm 4350 mm 1250 mm 1000 mm 3250 mm

EAU5800KM 1890 kg 5800 mm 4800 mm 1550 mm 1225 mm 3250 mm

Vikterna kan variera beroende på utrustningen

U-Plogar
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Ett snöröjningsredskap som riktar sig till de professionella för 

skötsel av gårdsplaner och parkeringsplatser. 

I båda ändor hydrauliskt utskjutbara förlängningssektioner 

(600mm) I standardutförande med 6/2 riktningsventil, som gör 

det möjligt att köra vingarna var för sig (vänster alt. höger vinge).

Egenskaper
•  Hydrauliska förlängningsvingar, möjlighet att använda 

 vingarna individuellt

•  Flexibel konstruktion

•  Reflex

Tillval

•  Olika skäralternativ 

•  Flerfunktionsventiler

•  Hårdmetallskär

•  LED positionsljus
Modell Vikt Höjd (A) Bredd min. (B) Bredd Max. (C) Djup (D)

ELK2100 1150 kg 970 mm 2100 mm 3300 mm 1150 mm

ELK2500 1210 kg 970 mm 2500 mm 4100 mm 1150 mm

ELK3000 1370 kg 1250 mm 3000 mm 4600 mm 1450 mm

Vikterna kan variera beroende på utrustningen

Breddbara skopor



B

C

A

D

42O

22 23

Tillval

•  Olika skäralternativ 

•  Flerfunktionsventiler

•  Hårdmetallskär

•  LED positionsljus

Breddbara plogar
VAMA breddbara plogar passar för skötsel av både mindre och större områden. 

De hydrauliskt utskjutbara sidovingarna gör den här plogen särskilt användningsbar i förhållan-

den där man tidvis måste igenom smala passager.

Egenskaper

•  Hydrauliska förlängningsvingar, möjlighet att använda vingarna individuellt

•  Flexibel konstruktion

•  Steglöst ställbara/gängade slitskor

•  +/- 42° svängning, pendlande ploggrind, bekant från VAMA-snöplogar

•  Kan fås till de flesta på marknaden förekommande frontlastare

•  Reflex

Modell Vikt Höjd (A) Bredd min. (B) Bredd Max. (C) Djup (D)

ELA2100 1000 kg 1100 mm 2100 mm 3300 mm 1650 mm

ELA2500 1150 kg 1100 mm 2500 mm 4100 mm 1650 mm

ELA3000 1250 kg 1200 mm 3000 mm 4600 mm 1650 mm

Vikterna kan variera beroende på utrustningen

Breddbara plogar
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VAMA-Skjutblad är ett ekonomiskt basverktyg för snöröj-

ning då snömängden är ringa eller sporadisk. 

God sikt över schaktbladet kombinerat med slitskor gör 

det lättare att utföra ett noggrant arbete. Skjutbladet kan 

utrustas med pendlande skjutgrind samt hydraulisk sväng-

ning av bladet.

Egenskaper

•  Steglöst ställbara/gängade slitskor

•  Levereras utrustad med vändbart plant/tandat skär

Tillval

•  +/- 42° svängning, pendlande 

ploggrind, bekant från VAMA 

-snöplogar

•  45° vingar med skruvförband

Modell Vikt Höjd (A) Bredd min. (B)

EAP2500 225 kg 710 mm 2500 mm

EAP3000 270 kg 710 mm 3000 mm

EAP3800 345 kg 710 mm 3800 mm

Vikterna kan variera beroende på utrustningen

Tillval för skjutblad

•  Olika skäralternativ 

•  Flerfunktionsventiler

•  Hårdmetallskär

•  LED positionsljus
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Kombiskopor
VAMA kombiskopan är ett ypperligt val för mångsidig snöröjning, då man både behöver ploga 
och köra ihop snö. Bra exempel utgör industriområden, parkeringsplatser, gator, skolgårdar o.s.v. 
Med kombiskopan kör du behändigt ihop snön och lastar den vid behov för vidaretransport.Egenskaper

• Hydrauliskt manövrerade sidoklaffar• Fjädrande utbytbara plogskär• Sidoklaffarnas cylindrar är försedda med chockventiler, klaffarna fjädrar vid påkörning av hinder
• Kan fås till de flesta på marknaden förekommande frontlastare

Modell Vikt Max. djup (A) Max. totallängd (B) Skopans bredd (C) Max. bredd (D) Bredd, klaffarna framåtriktade (E) Höjd (F)

EPS150L 390 kg 1000 mm 1800 mm 1575 mm 3200 mm 2650 mm 800 mm

EPS170L 430 kg 1000 mm 1800 mm 1775 mm 3400 mm 2850 mm 800 mm

EPS210L 510 kg 1000 mm 1800 mm 2175 mm 3800 mm 3250 mm 800 mm

EPS150 550 kg 1200 mm 1800 mm 1575 mm 3200 mm 2650 mm 1140 mm

EPS170 610 kg 1200 mm 1800 mm 1775 mm 3400 mm 2850 mm 1140 mm

EPS210 650 kg 1200 mm 1800 mm 2175 mm 3800 mm 3250 mm 1140 mm

EPS225 680 kg 1200 mm 1800 mm 2325 mm 3950 mm 3400 mm 1140 mm

EPS250 700 kg 1200 mm 1800 mm 2575 mm 4250 mm 3650 mm 1140 mm

EPS270 745 kg 1200 mm 1800 mm 2775 mm 4450 mm 3850 mm 1140 mm

EPS225H 740 kg 1350 mm 2040 mm 2325 mm 3950 mm 3400 mm 1440 mm

EPS250H 760 kg 1350 mm 2040 mm 2575 mm 4250 mm 3650 mm 1440 mm

EPS270H 820 kg 1350 mm 2040 mm 2775 mm 4450 mm 3850 mm 1440 mm

Kombiskopor
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Sandspridningsskopor
VAMA-sandspridare är ett effektivt verktyg för sandningsarbeten, som beroende på val av fäste 

kan monteras antingen i de främre eller i de bakre lyftfästena. Säkerhetsgallret på skopans bot-

ten ökar arbetssäkerheten, och förhindrar även att för stora isklumpar och stenar faller ner 

till valsen. Sandningshastigheten kan steglöst regleras med flödesventilen för att anpassa has-

tigheten till arbetssituationen. Med hjälp av stödben kan sandspridarskopan enkelt och säkert 

ställas i upprätt läge.

Egenskaper
•  För krävande yrkesbruk

•  Drivs med hydraulmotor

•  Blandnings-/krossningsvals

•  Spridningen regleras via hydraulventil

•  Säkerhetsgaller på skopans botten ökar arbetssäkerheten

•  Stödmedar

Skyddspresenning som tillval.

Modell Vikt Bredd (A) Spridningsbredd (B) Höjd (C) Volym

ETH150 498 kg 1700 mm 1500 mm 1175 mm 915 l

ETH180 542 kg 2000 mm 1800 mm 1175 mm 1100 l

ETH210 586 kg 2300 mm 2100 mm 1175 mm 1285 l

ETH250 650 kg 2700 mm 2500 mm 1175 mm 1530 l

ETH270 680 kg 2900 mm 2700 mm 1175 mm 1650 l

Vikterna kan variera beroende på utrustningen

Sandspridningsskopor
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Sandvagn
VAMA-sandvagn är en robust vagn för krävande yrkesbruk.Tack vare den 

stora volymen kan man sanda stora områden på en gång vilket gör den mycket effektiv.

Vama sandvagn kan fås med ett flertal tillval för varierande användningsändamål.

Utformningen gör det möjligt att utnyttja sandvagnens hela kapacitet,eftersom all sand kan 

rinna ned på kross/fördelningsvalsen istället för att fastna i behållaren.

Egenskaper

•  Reglerventil för steglös spridningshastighet 

•  Hydraulmotor

•  Fördelningsvals

•  Säkerhetsgaller på vagnsbotten

•  Stödben 

•  LED positionsljus

Tillval
•  Skyddspresenning
•  Skyddspresenningens viknings-mekanism
•  Bromsar
•  Hållare för spade
•  Centralsmörjning
•  Bottenvärmare (hydraulisk)•  Vibrator
•  Kuldrag
•  Automatisk dosering
•  GPS positionering och spårning

Modell Vikt Bredd (A) Spridningsbredd (B) Höjd (C) Volym Längd (D) Däckdimension

TH1800 1180 kg 2000 mm 1800 mm 1540 mm 2200 l 3050 mm 400/60-15.5

TH2500 1330 kg 2700 mm 2500 mm 1690 mm 3500 l 3050 mm 400/60-15.5

TH2500H 1750 kg 2700 mm 2500 mm 2250 mm 5500 l 3150 mm 550/45-22.5

Vikterna kan variera beroende på utrustningen

Sandvagn
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Sopvalsar
VAMA öppna sopvalsar och bomvalsar är effektiva redskap för varierande soparbeten under hela 
året. De öppna sopvalsarna kan användas med de flesta arbetsmaskiner och har även ett brett 
utbud av tillval. Sopvalsarna har hydraulisk reglering av sopvinkel, horisontell tiltpendling samt stor 
vertikalpendling.

Egenskaper
•  Beeline-karusellborstar
•  Hydrauliskt manövrerad vridning av sopvalsen•  Stödben
•  Hydrauloljebehov ca 50 L/min•  Hydrauliskt vridbar  +/-
•  Kan fås till de flesta förekommande frontlastare•  Sopvalsen har stor vertikalpendling

Modell Vikt Bredd (A) Sopvals, bredd (B) Sopvalsen svängd Pendling (C) Sopvals diameter (D) Hydraulik

Hydraulik

EHA1000 200 kg 1200 mm 1000 mm - - 915 mm 75/160 l/min

EHA1500 250 kg 1700 mm 1500 mm - - 915 mm 75/160 l/min

Sopvalsar

EHA1800L 350 kg 2000 mm 1800 mm 1550 mm +/-300 mm 700 mm 45 l/min

EHA2200L 380 kg 2400 mm 2200 mm 1750 mm +/-300 mm 700 mm 45 l/min

EHA2500L 400 kg 2700 mm 2200 mm 2050 mm +/-300 mm 700 mm 45 l/min

EHA2500 500 kg 2700 mm 2500 mm 2250 mm +/-400 mm 915 mm 75/160 l/min

EHA3000 565 kg 3200 mm 3000 mm 2750 mm +/-400 mm 915 mm 75/160 l/min

EHA3500 675 kg 3700 mm 3500 mm 3150 mm +/-400 mm 915 mm 75/160 l/min

Vikterna kan variera beroende på utrustningen

Sopvalsar

Tillval
•  Bevattningssystem 
 (kräver el-uttag i fronten på traktorn)
•  Vattentankar 350, 540 eller 1500 liter
•  Trycktvättssystem
•  Dämpning av dammbildning med högtryck 
 (hydraulisk)
•  Stålborstar (flygfält)
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Vattentankar och     
  utrustning

Modell Volym Bredd Längd Höjd Vikt

EHA350L 350 l 1700 mm 450 mm 500 mm 45 kg

EHA540L 540 l 1800 mm 550 mm 1250 mm 130 kg

EHK1500L 1500 l 1850 mm 950 mm 1900 mm 220 kg

EHA200D Trycktvätt med slangupprullare 55 kg

EHA200HP Dämpning av dammbildning med högtryck 35 kg

Vattentank EHA540L + 
Trycktvätt  EHA200D

EHA200HP Dämpning av dammbildning med högtryck

Vattentank EHK1500L + 
Trycktvätt EHA200D

Vattentank EHA350L
Öppen sopvals EHA3000

Vattentank EHA540L + 
Öppen sopvals EHA3000
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36 37Uppsamlande sopmaskiner

VAMA sopmaskiner är mycket lätta att använda. Tack vare den enkla arbetsprincipen kan sop-

maskinen användas på i stort sett vilken traktor som helst. Man kan välja mellan två lösningar 

för sopbehållarens mekanism. I EHK-modellerna öppnas behållaren i botten och i EHK/A-mo-

dellerna uppåt i fronten. Sopmaskinens robusta konstruktion säkerställer problemfri drift och 

lång livslängd. Traktorn behöver endast ha en dubbelverkande hydraulanslutning.

Modell Vikt Bredd (A) Sopvals, bredd (B) Sidoborste 1 / 2 Ø Sopvals (C)

EHK/A 1200 520 kg 1290 mm 1000 mm 1490/2040 mm 600 mm

EHK/A 1600 675 kg 1690 mm 1400 mm 1890/2440 mm 600 mm

EHK/A 2000 760 kg 2090 mm 1800 mm 2290/2840 mm 600 mm

EHK 1800 800 kg 2180 mm 1800 mm 2390/2870 mm 700 mm

EHK 2200 960 kg 2580 mm 2200 mm 2790/3270 mm 700 mm

Vikterna kan variera beroende på utrustningen

Tillval

•  Sidoborste på vänster sida 

•  Vattentank 

•  Bevattningssystem (kräver el-uttag i fronten 

på traktorn) 

•  1500 l vattentank för 3-punktsfästen

•  Dämpning av dammbildning med högtryck 

(hydraulisk)

•  Trycktvättssystem

•  Stålborstar (flygfält)

Sidoborste med hydraulisk lyft

Standardutrustning
•  Rotation av sopvalsen, rotation av sidoborstar; öppnande av behållaren 
•  Sidoborste på höger sida 
•  Beeline-karusellborstar 
•   Stålförstärkt sidoborste 
•  ± 100 mm pendling 
•  EHK-modeller; behållaren öppnas i botten •  EHK/A-modeller; behållaren öppnas uppåt, vilket möjliggör  en låg tömningshöjd 
•  EHK/A-modeller; kan även användas som öppen sopvals

Uppsamlande sopmaskiner
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38 39Sopskopor
VAMA sopskopan är speciellt lämplig för rengöring av industriområden och liknande stora områden. Vid 
körning framåt tar du upp större fragment med skopan och vid körning bakåt sopar du sedan helt rent 
- ett körschema som ger ett mycket bra resultat. Arbetet är effektivt bland annat på grund av sopbehål-
larens stora volym, vilket tillåter längre tömningsintervall.

Egenskaper
•  Hydrauloljebehov ca 65 L/minut•  Kan fås till de flesta på marknaden förekom- mande frontlastare
•  Hydraulisk lyft av sopvalsen
•  Manuell finjustering av borstningshöjd•  Utbytbart sparstål med skruvförband

Modell Vikt Totalbredd (A) Sopvals, bredd (B) Med sidoborste Med 2 sidoborstar Höjd (C) Sopvals diameter (D) Volym

EHK1500 500 kg 1750 mm 1500 mm 2200 mm 2650 mm 1125 mm 700 mm 1300 l

EHK1700 650 kg 1950 mm 1700 mm 2400 mm 2850 mm 1125 mm 700 mm 1450 l

EHK2000 750 kg 2250 mm 2000 mm 2700 mm 3150 mm 1125 mm 700 mm 1700 l

EHK2500 1200 kg 2750 mm 2500 mm 3200 mm 3650 mm 1260 mm 915 mm 3200 l

EHK3000 1400 kg 3250 mm 3000 mm 3700 mm 4150 mm 1260 mm 915 mm 3800 l

Vikterna kan variera beroende på utrustningen

Tillval
•  Vattentank 
•  Bevattningssystem (kräver el-uttag i fronten 

på traktorn)
•  Sidoborstar 1 eller 2 st.
•  Sidoborste med hydraulisk lyft
•  Stödrullar
•  Svängadapter
•  Dämpning av dammbildning med högtryck 

(hydraulisk)
•  Trycktvättssystem
•  Stålborstar (flygfält)

Sopskopor
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Snöslungor
VAMA-Leppä snöslungan ingår i ett brett sortiment av bogserade slungor med V-chassi utföran-

de. Arbetsbredd kan enligt behov fås från 1,75 meter till 2,6 meter. Leppä-snöslungorna finns i 

tre utföranden när det gäller utblås, alla alternativ av utkastartorn har en hydrauliskt styrd skärm.  

Beroende på behov kan man välja mellan fast ensidigt utblås, fasta dubbla utblås eller ett hyd-

rauliskt roterande utkastarrör. De flesta modellerna finns att fås med antingen skruvmatning eller 

med slagor. Vingmatningsrotorn har fritt hängande ”centrifugalslagor”

Egenskaper

•  Alla modeller är försedda med hydrauliskt manövrerad riktningsklaff

•  Vändbara plana/tandade skär fästa med skruvförband

•  Beroende på modell är den antingen försedd med ett fast utkas-

 tarrör eller ett roterande / fast dubbelt utkastarrör

•  Enligt behov är rotorn antingen skruvmatad eller med vingar 

Snöslungor

Tillval
•  Slitskor

•  Olika skäralternativ 

•  Stödhjul

•  Kantskärare

•  LED positionsljus

•  Reduktionsväxel

Modell Arbetsbredd (A) Vinghöjd (B) Utkastargaller Ø Vikt Effektbehov Splineaxel Matning

175 KS 1750 mm 520 mm 520 mm 290 kg 20 kW 1 3/8” Skruvmatning

255 KS 2550 mm 725 mm 760 mm 620 kg 35-60 kW 1 3/8” Skruvmatning

255 LS 2250 mm 725 mm 760 mm 590 kg 35-60 kW 1 3/8” Matning med vingar 4 st

260 KS 2600 mm 770 mm 830 mm 720 kg 55-80 kW 1 3/4” Skruvmatning

260 LS 2600 mm 770 mm 830 mm 690 kg 55-80 kW 1 3/4” Matning med vingar 4 st

265 LS 2600 mm 825 mm 950 mm 900 kg 80- kW 1 3/4” Matning med vingar 4 st

Vikterna kan variera beroende på utrustningen

Leppä snöslungor med fasta utkastarrör
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Modell Arbetsbredd (A) Vinghöjd (B) Utkastargaller Ø Vikt Effektbehov Splineaxel Matning

255 KST 2550 mm 725 mm 760 mm 670 kg 35-60 kW 1 3/8” Skruvmatning

255 LST 2550 mm 725 mm 760 mm 640 kg 35-60 kW 1 3/8” Matning med vingar 4 st

260 KST 2600 mm 770 mm 830 mm 770 kg 55-80 kW 1 3/4” Skruvmatning

260 LST 2600 mm 770 mm 830 mm 740 kg 55-80 kW 1 3/4” Matning med vingar 4 st

265 LST 2600 mm 825 mm 950 mm 950 kg 80- kW 1 3/4” Matning med vingar 4 st

Vikterna kan variera beroende på utrustningen

Modell Arbetsbredd (A) Vinghöjd (B) Utkastargaller Ø Vikt Effektbehov Splineaxel Matning

255 LX 2550 mm 725 mm 760 mm 650 kg 35-60 kW 1 3/8” Matning med 
vingar 6 st

260 LX 2600 mm 770 mm 830 mm 750 kg 55-80 kW 1 3/4” Matning med 
vingar 6 st

Vikterna kan variera beroende på utrustningen

Leppä snöslungor med dubbla utkastarrör

Tillval
•  Slitskor

•  Olika skäralternativ 

•  Stödhjul

•  Kantskärare

•  LED positionsljus

•  Reduktionsväxel

Leppä snöslungor med roterande 
utkastarrör
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Snöslunga - diagonalskruv

VAMA diagonalslungor lämpar sig både för lätt och tung snö, 

samt för att avlägsna packad snö.Snösprayen kan steglöst riktas 

med hjälp av det hydrauliskt manövrerade utkastaröret. 

Vändbart dragfäste erbjuder flexibla användningsmöjligheter.

Egenskaper

•  Hydrauliskt reglerat roterande utkastarrör (klaffen och rotationen)

•  Plana/tandade skär fästa med skruvförband (håldelning 305 mm), plana sidos-

kär/glidmedar med skruvfästning

•  Vändbart triangelfäste; slungan kan användas både i skjutande och dragande läge

•  Slitskor

•  Täckplåt som förhindrar att snön läcker tillbaka 

 från trumman

•  Genom att använda stödhjul (tillval) undviker du att få 

 de hala spåren som släpskor förorsakar på gångbanor 

 och gårdsplaner.

Modell Arbetsbredd (A) Gavelhöjd (B) Utkastargaller Ø Vikt Effektbehov Skruvdiameter (C) Splineaxel

250HS 2500 mm 940 mm 760 mm 890 kg 60 kW 430 mm 1 3/8”

260HS 2600 mm 1130 mm 950 mm 1300 kg 70 kW 460 mm 1 3/4”

Snöslungor

Tillval
•  Kantskärare med skruvförband

•  Hydrauliskt manövrerat kantskärar-

 blad +/- 90° 
•  Stödhjul
•  Reduktionsväxel och omkastare

 •  Utkastarrör / Rörförlängning

•  LED positionsljus

Leppä snöslungor med tvärställd skruv

Stödhjul

Hydraulisk kantskärare
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•  Det går lätt och snabbt att montera automaten på fordonet med hjälp av fordonets egen kran. 
 Den här automaten för snöstörar, avsedd för lätta lastvagnar, kan även med hjälp av adapterdelar monte-

ras på lastbilar, hjullastare och traktorer. •  Med automaten kan man lägga ut snöstörar i trafikens riktning även på vänster sida av motorväg. 
•  Föraren startar utsättningsautomatens arbetscykel via kontrollpanelen i förarhytten. I början av arbetscy-

keln flyttas spettet i sidled ca 30 cm utanför maskinen. Spettet roterar under arbetsfasen. 
 Ett stampningsverktyg packar stören stadigt i marken och samtidigt lutas stören något mot vägrenen. 
•  Ifall spettet t.ex. träffar en sten lyfts det automatiskt upp och föraren blir via kontrollpanelenen varse 
 om hindret. 
•  Med automaten kan man sätta ut snöstörar av plast-, bambu- och även ruskor. I samband med belägg-

ningsarbeten kan även s.k. mätstörar sättas ut med hjälp av automaten.

Bredd vid förflyttning 3000 mm Automatens funktionscykel 8-12 s
Vikt

950 kg
Max. Arbetstakt ca 150 störar/ h

Driftsspänning 24 V (som tillval 12 V) Laddningstid av störkassetten 6-10 min.
Behov av hydraulolja 50-70 l/min - 150 bar Antal fack i störkassetten 150-200
Spettets borrdjup 300 mm

Uppsamlingsautomat 
för snöstörar
•  Uppsamlarens funktioner är automatiska. •  Start och stop av uppsamlaren sköts behändigt från förarplatsen. •  Uppsamlaren placeras på flaket av lastvagn eller på personbilssläp •  Uppsamling på motorväg sker på båda sidor i trafikriktningen •  Inga utstickande delar utanför flaket under transport •  En luftkyld 4 kW förbränningsmotor fungerar som kraftkälla •  El-matning från bilen 

•  Stor öppningsvinkel för störarnas ränna •  Att lösgöra och placera stören i behållaren tar endast några sekunder

Motoreffekt 4 kW Bredd 1200-2000 mmHydraulik 100 bar Höjd 800-1000 mmDriftsspänning 12/24 V Längd 1250 mmKörhastighet (max.) 30 km/h Vikt 250 kg
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