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Tuchel - helposti puhdasta!

Lakaisukoneet 
Lumilevyt ja -aurat 
Ajoneuvot

Yleisesite



Arvoisa asiakkaamme!

Meille on tärkeää, että sinä olet tyytyväinen tuotteisiimme ja että koneemme auttavat 
sinua työssäsi. Vasta kun olemme onnistuneet vastaamaan odotuksiisi, voimme olla 
tyytyväisiä omaan työhömme.

Tuotekehityksessä keskitymme asiakkailta saatuun palautteeseen. Sen avulla 
ideoimme ja kehitämme uusia käytännöllisiä ratkaisuja. Siksi valmistamme 
innovatiivisia koneita, jotka eivät vain näytä hyviltä vaan tuovat käyttäjälle myös 
todellista etua.

Innovatiivinen tehokkuus yhdistettynä korkeaan laatuun ja selkeään hinta/suoritus-
kykyyn varmistaa tuotteen haluttavuuden. Tähän perusideaan nojautuen olemme 
määritelleet  yhtiömme menestyksen kolme kulmakiveä:

Innovatiiviset ratkaisut – Yhteistyössä asiakkaiden kanssa kehitämme ratkaisuja 
jokapäiväisiin ongelmiin. Suunnittelijamme ja insinöörimme työskentelevät aidossa 
toimintaympäristössä, eivätkä ainoastaan tietokoneen ääressä!

Kestävät tuotteet – Kestävät tuotteet ovat asiakkaiden tyytyväisyyden mittari ja 
nämä takaavat Tuchel-tuotemerkin luotettavuuden. Tiedämme, että loppuun asti hyvin 
suunniteltu ja suorituskykyinen tuote on parasta julkisuutta!

Kaiken kattava huolto – Meille tämä tarkoittaa yksityiskohtaisen perehdytyksen ja 
koulutuksen tarjoamista asiakkaallemme ennen tuotteen ostoa. Lisäksi toimiva 
varaosapalvelumme turvaa asiakkaamme selustan vuosiksi eteenpäin.

Tuotteemme ovat varmasti miellyttäviä käyttää! Tule asiakkaaksemme ja tutustu myös 
laajaan lisävarustevalikoimaamme!

Sinulla on lupa vaatia paljon, sillä me olemme valmiita ottamaan haasteen vastaan!

Terveisin  
Dieter Beckmann ja Dennis Schürmann
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SIMPLEX

Puhtaus on simppeliä!
Pientraktoreihin, 
pienkuormaajiin, 

pieniin 
pyöräkuormaajiin, 
ruohonleikkureihin
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Kiinnitysjärjestelmät
• A-runko

• Kolmipistenostolaite

• Eturuohonleikkurin kiinnityslaite (suora asennus)

• Pikakiinnitys Tuchel-Trac TRIO
• Pikakiinnitys pienkuormaajiin, pieniin pyöräkuor-

maajiin tai kiinteistötraktoreihin, sis. 3D kellunta-
järjestelmän

3D-kelluntajärjestelmä Voimanoton käyttö
540 - 2100 r/min LakaisukoneHarjan säätö karan avulla

Kevyt kone – suuri suorituskyky!

SIMPLEX-lakaisukone on suunniteltu pienille kiin-
teistötraktoreille, eturuohonleikkureille, pienkuor-
maajille ja etukuormaimille. Lakaisukoneeseen on 
lisävarusteena saatavana voimanoton käyttö voi-
manottoakselilla tai hydraulisesti. Voimanoton 
vaihteisto on säädettävä  ja nivelakseli kuuluu toi-
mitukseen. Keveys antaa mahdollisuuden käyttää 
SIMPLEX-konetta myös pienemmän nostotehon 
etunostolaitteissa. 100% PP harja (Ø 400 mm) 
takaa pitkän kestävyyden. Voit käyttää SIMPLEX-
harjakonetta kesällä ja talvella. Harjan säätö ta-
pahtuu karan avulla. Tunnettujen valmistajien tuki-
pyörien koko on 180 x 50 mm ja koneessa on sei-
sontatuet. Työ onnistuu yksinkertaisena lakaisuna 
säiliötä irrottamatta tai säiliön keräävänä lakai-
suna.

Lisävarusteet
• Roskien kerääjä, hydraulinen kallistus, sis. PU-

huulilevyn ja kolmannen tukipyörän

• Veden suihkutusjärjestelmä 12 V pumpulla, kytkin-
taulu, 100 l vesisäiliö ja takanostolaite säiliölle
(Kat I/II) (H2O vain taakse asennus)

• Hydraulinen kulman säätö (tarvitaan yksi kaksi-
toiminen lisähydrauliikkalinja)

• Hydraulinen täysin säädettävä sivuharja kulmien
ja nurkkien lakaisuun

• Roiskesuoja ilman säiliötä olevalle mallille, eri-
koispitkä, sis. suojaläpän

• Lumiharja

• Lisäväri

* sis. A-rungon KAT kiinteistöhuolto
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Tekniset tiedot 120 135 150
Työleveys (suorana/kulmassa)         cm 120/113 135/127 150/141

Harja ø mm 400 400 400

Kokonaisleveys (suorana/kulmassa)         cm 138/140 153/154 168/168

Paino lakaisukone* kg 118 123 129

Paino sis. säiliön* kg 152 160 168

Säiliön tilavuus l 75 85 95

Nivelakselin kulma aste +/- 12 +/- 12 +/- 12
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KOMPKOMPAKTAKT

Puhtaasti "tucheloitu"!
Pientraktoreille, 

tien- ja kiinteistön-
hoitokoneille sekä 
pienkuormaajille

6



Sivuharja sis. 
nopeuden säädön

Puominvakausjärjestelmä Pelkkä lakaisukone 
(vakio)

Säätövipu ja 
seisontatuki

Tämän lakaisukoneen perusvarustuksena on voi-
manoton käyttö nivelakselilla tai hydraulisesti. 
Lakaisukone on suunniteltu erityisesti kompaktin 
traktorin tai kiinteistönhoitokoneen varusteeksi.  
100% PP harjakiekot ovat hunajakennon muotoi-
set (ø 520 mm) ja erittäin kestävät. KOMPAKT-
konetta voidaan käyttää sekä kesällä että 
talvella. Harjan asentoa sekä harjauskulmaa 
säädetään mekaanisten säätövipujen avulla. 
Kerääjäsäiliö on helppo nostaa yläasentoon, jos 
sitä ei harjaustyössä tarvita. 

Lisävarusteet
• Iso säilö sis. hydraulisen kolmannen pyörän ja PU-

huulilevyn (estää kivien sivuun luiston)
• Korkea täyttöläppä lisää säiliön täyttötilaa

(noin + 30%)
• Sekaharja (50% teräs / 50% PP) tai lumiharja
• Veden suihkutusjärjestelmä sis. vesipumpun ja 100 l 

säiliön, asennettu taakse 3-pistenostolaitteeseen tai 
suoraan koneeseen

• Hydraulinen kulman säätö (tarvitaan yksi kaksitoimi-
nen lisähydrauliikkalohko)

• Hydraulinen säädettävä sivuharja kulmien ja nurkkien 
lakaisuun

• Kolmas tukipyörä sis. korkeuden säädön, pelkkään 
lakaisuun

• Roiskesuoja talviharjaukseen
• Vahvistetut pyörät ø 200 x 50 mm kovaan työhön
• Maantieajon varusteet (oikeuttaa ajoon yleisillä teillä)
• Lisäväri

Jalkakäytävät ja kadut puhtaiksi!

Tekniset tiedot 135 150 175 200

Työleveys (suorana/kulmassa)  cm   135/ 
127

150/ 
141

175/ 
165

200/ 
188

Harja ø mm 520 520 520 520

Kokonaisleveys cm 156 171 196 221

Tarvittava öljyn tuotto (160 bar)     l/min 25 25 30 30

Paino lakaisukone* kg 185 193 205 218

Paino sis. säiliö* kg 240 251 269 287

Säiliön tilavuus l 145 161 187 213

7

Kiinnitysjärjestelmät
• A-runko

• Kolmipistenostolaite

• Eturuohonleikkurin kiinnityslaite (suora asennus)

• Pikakiinnitys Tuchel-Trac TRIO
• Pikakiinnitys pienkuormaajiin, pieniin pyöräkuor-

maajiin tai kiinteistötraktoreihin, sis. 3D kellunta-
järjestelmän

* sis. A-rungon KAT kiinteistö
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ECOECO

Kätevä ja monipuolinen harjakone sinulle!

Traktoreihin, 
pienkuormaajiin 

& trukkeihin!

8



Kiinnitysjärjestelmät
• Kolmipistenostolaite sis. seisontatuen

• Pienkuormaajan / etukuormaimen liitin, vakain ja
heilahduksen vaimennus sis. korkeuden näytön

• Trukkihaarukkavarustus sis. vakaimen ja
korkeuden näytön

• A-runko sis. heilahduksen vaimentajan

ECO on jo alun perin tehty kustannustietoi-
selle viljelijälle, joka haluaa ensiluokkaisen 
lakaisukoneen. Eri työleveyksien ansiosta 
tätä lakaisukonetta voidaan käyttää trakto-
rilla, pienkuormaajalla ja trukilla. 
Monipuoliset kiinnitysjärjestelmät takaavat 
yhteensopivuuden eri koneiden kanssa. 
Perusvarustukseen kuuluu tukipyörät, joissa 
on korkeuden säätö, mekaaninen kulman 
säätö sis. murtopultit ja kulutusta kestävä 
PP-harja.

Lisävarusteet
• Säiliö

• PU-huulilevy (estää kivien sivuun luiston)

• Hydraulinen kallistus

• Kolmas tukipyörä tasaiseen pinnan seurantaan

• Kellunta

• Hydraulinen kulman säätö (tarvitaan yksi
kaksitoiminen lisähydrauliikkalinja)

• Vahvistetut pyörät ø 200 x 50 mm
kovaan työhön

• Voimanoton käyttö nivelakselilla

• Hydraulinen säädettävä sivuharja (kulmien ja
nurkkien lakaisuun)

• Lisäväri

Laatua kustannustietoiselle käyttäjälle!

Säiliö sis. PU-huuliteränSivuharja ja 
kolmas tukipyörä KelluntaVakain

Tekniset tiedot 150 180 230 260
Työleveys (suorana/
kulmassa) cm

150 /  
141

180 /  
169

230 /  
216

260 /  
244

Harja ø   mm 520 520 520 520

Kokonaisleveys cm 185 215 260 290

Tarvittava öljyn tuotto 
(160 bar) l/min 25-30 25-30 30-40 30-40

Paino lakaisukone*             kg 194 205 225 237

Paino sis. säiliön*          kg 264 283 316 336

Tilavuus l 135 161 200 226

 * sis. kolmipistenostolaitteen
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PLUS

Puhdasta plussaa!
Traktoreihin, 

pienkuormaajiin, 
kiinteistönhoito-

koneisiin & 
trukkeihin
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Sivuharja Ø 600 mm Pienkuormaaja- sekä etukuormainvarusteet, joissa on 
vakaaja ja heilunnan vaimennus.

Kelluntajärjestelmä

…vastaus kaikkiin vaatimuksiin.

Tämä todella suosittu joka paikan kone on vastaus 
kaikkiin vaatimuksiin. Erilaisten kiinnitysjärjestelmien ja 
työleveyksien ansiosta PLUS 590 sopii yhteen lähes 
kaikentyyppisten ajokoneiden kanssa. Harjan halkaisija 
on 590 mm. Harjan materiaalina käytetään 100 % 
WaveLine-seosta, mikä takaa pitkän käyttöiän ja 
erinomaisen lakaisutuloksen. Helppokäyttöinen säätö-
vipujärjestelmä auttaa myötäilemään erilaisia pinnan 
muotoja. Ylipyörimisen esto suojaa korkealaatuisia 
hydrauliikkaosia vaurioilta. Renkaiden koko on 250 x 50 
mm. Lisäksi mukaan tulee seisontatuet. Lisävarusteena 
PLUS 590 voidaan varustaa roskien kerääjällä, johon 
kuuluu hydraulinen tyhjennys (vakio. Koneessa on 
vakiona harjan asennon säätö, jolla varmistetaan harjan 
ja roskienkerääjän tasainen etäisyys. Näin voidaan 
käyttää parasta mahdollista harjauskulmaa. 
Lakaisutoiminto on suunniteltu kokonaan uusiksi. 
Konetta voidaan käyttää pelkkään lakaisuun ilman, että 
roskasäiliötä tarvitsee erikseen irrottaa.

Lisävarusteet
• Iso säiliö sis. PU-huulilevyn
• Korkea täyttöläppä lisää säiliön tilavuutta

(+ 30% noin)
• Kolmas tukipyörä tasaiseen pinnan seurantaan
• Liitinlaakeri (kolmipistenostolaitteelle / kolmannen pyörän

kuorman siirto)
• Vesisuihkujärjestelmä pölyn sitomiseksi, sis. 100 / 200 l

säiliön ja vesipumpun
• Kellunta tasaiseen pinnan seurantaan
• Hydraulinen ja säädettävä sivuharja kulmien ja nurkkien

lakaisuun (vesisuihkujärjestelmä lisävarusteena)
• Sisäinen hydrauliikkamoottori (suojattu vaurioita vastaan)
• Öljyn virtausmäärän ohjaus > 90 litraa
• Hydraulinen kulman säätö (tarvitaan yksi kaksitoiminen

lisähydrauliikkalohko)
• Vahvistetut pyörät ø 200 x 50 mm kovaan työhön
• Maantieajon varusteet (oikeuttaa ajoon yleisillä teillä)

• Kolmipistenostolaite traktoreille
• A-runko, korkeuden säätö sis. heilahduksen vaimentajan
• Pienkuormaaja- sekä etukuormainvarusteet, joissa on

vakaaja ja heilunnan vaimennus.
• Trukkihaarukkavarustus sis. vakaajan ja korkeuden

näytön
• Kiinteistönhoitokoneen kiinnitysjärjestelmä sis.

heilahduksen vaimentajan
• Pyöräkuormaajan pikakiinnitysjärjestelmä, sis. 3D-

kellunnan ja korkeuden näytön (kauhan tilavuuteen 0,5
m³ asti)

• Unimog DIN 76060 kiinnityslevy, koko 3 ja 5, sis.
nostosylinterin, kellunnan ja heilahduksen vaimentajan

Tekniset tiedot 135 150 180
Työleveys  (suorana/kulmassa) cm 135/ 

127
150/ 
141

180/ 
169

Harja ø  mm 590 590 590

Kokonaisleveys sis. moottori* 
(ulkopuolinen/sisäpuolinen) cm

168/ 
156

183/ 
171

213/ 
201

Tarvittava öljyn tuotto (160 bar) l/min 30 30 30

Paino lakaisukone kg 264 274 294

Paino sis. säiliön* kg 329 344 373

Säiliön tilavuus l 166 184 220

Tekniset tiedot 2" 00 230 260
200/ 
188

230/ 
216

260/ 
244

590 590 590

233/ 
221

263/ 
251

293/ 
281

40 40 50

308 329 353

398 429 462

244 280 315
* sis. pienkuormaajan kiinnitysjärjestelmän tai kolmipistenostolaitteen

Kiinnitysjärjestelmät
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Työleveys  (suorana/kulmassa) cm

Harja ø  mm
Kokonaisleveys sis. moottorin* 
(ulkopuolinen/sisäpuolinen) cm

Tarvittava öljyn tuotto (160 bar) l/min

Paino lakaisukone kg

Paino sis. säiliön* kg

Säiliön tilavuus l



PROFI 660PROFI 660

Vaativaan ja siistiin työhön!
Pyöräkuormaajiin, 

trukkeihin, 
traktoreihin & 

Unimog-koneisiin
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Kiinnitysjärjestelmät
• Pikakiinnitys pyörä-/teleskooppikuormaimille;

3D-kiinnitys, jossa on kelluntarullajärjestelmä, korkeuden
näyttö ja heilahduksen adapteri

• Pikakiinnitysjärjestelmä haarukkapiikkeihin;
3D-kiinnitys, jossa on kelluntarullajärjestelmä, korkeuden
näyttö ja heilahduksen adapteri

• Unimog-asennuslevy DIN 76060, koko 3 ja 5, sis.
nostosylinterin, kellunnan ja heilahduksen vaimentimen

• A-runko tai kolmipistenostolaite KAT I/II;
3D-kiinnitys, jossa on kelluntarullajärjestelmä, korkeuden
näyttö ja heilahduksen adapteri

PROFI 660 edustaa tunnetun PROFI-sarjan uutta 
sukupolvea. Harjan halkaisija on 660 mm ja sen 
materiaalina on 100 % WaveLine-seos. 
Seisontatuki ja sisäinen moottori ovat vakiova-
rusteita. Seisontatuen avulla harjakset pysyvät 
hyväkuntoisina, kun harjaa ei käytetä. Suurempi 
likasäiliö on saatavana lisävarusteena. Säiliön voi 
nostaa yläasentoon irrottamatta sitä, jos halutaan 
käyttää pelkkää lakaisua. PROFI 660 on varus-
tettu erityisellä Tuchel-säätövipujärjestelmällä, 
johon kuuluu optimaalinen lakaisukulman säätö. 
Sillä varmistetaan, että harjan ja roskien kerääjän 
etäisyys pysyy tasaisena kulumisesta huolimatta. 
Lisäksi sisäänrakennettu pääharjan ylipyörimisen 
esto suojaa korkealaatuisia hydrauliikkaosia. 
Erityisesti PROFI 660 -koneeseen kehitetty 3D-
kelluntajärjestelmään kuuluu vaimennusadapteri, 
jolla alustan epätasaisuudet tasapainotetaan 
optimaalisella tavalla.  

Lisävarusteet
• Iso säiliö sis. PU-huulilevyn, korkea täyttöläppä

(+ 30% tilavuus), hydraulinen kallistus ja kolmas
tukipyörä tasaiseen pinnan seurantaan

• Öljyn tuoton ohjaus (> 90 litraa / > 130 litraa)
• Hydraulinen kulman säätö (tarvitaan yksi

kaksitoiminen lisähydrauliikkalinja)
• Roiskesuoja ilman säiliötä oleville malleille,

erikoispitkä, sis. suojaläpän
• Vesisuihkujärjestelmä pölyn sitomiseksi, sis. 200 l

säiliön ja vesipumpun kuivakäynnin suojauksella
• Hydraulinen ja säädettävä sivuharja kulmien lakaisuun

(vesisuihkujärjestelmä lisävarusteena)
• Lehtiohjain
• Kaavinlaite
• Vahvistetut pyörät ø 250 x 80 mm tai

CSE renkaat Ø 306 x 116 mm kovaan työhön
• Maantieajon varusteet (oikeuttaa ajoon yleisillä teillä)
• Lisäväri

Erikoiskone kaikkiin laitteisiin!

* sis. pikakiinnitysjärjestelmän

Tekniset tiedot 200 230 260 280
Työleveys (suorana/
kulmassa) cm

200/ 
188

230/ 
216

260/ 
244

280/ 
260

Harja ø mm 660 660 660 660

Kokonaisleveys cm 223 253 283 299

Tarvittava öljyn 
tuotto (160 bar) l/min 40 40 50 50

Paino lakaisukone* kg 445 469 492 504

Paino sis. säiliön* kg 575 610 644 661

Säiliön tilavuus l 315 361 407 431

 Kelluntarullajärjestelmä, korkeuden näyttö 
ja heilahduksen adapteri

100 % PP-Beeline sekaharjan 
harjakiekkojen järjestelmä

Säätövipujärjestelmä - 
optimaalinen lakaisukulma Sivuharja
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PROFI-CHAMP

Lakaisukoneiden mestari!
Isoille 

pyöräkuormaajille, 
traktoreille & 

Unimog-koneille
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KaavinSivuharja hydraulisella 
nostolla ja laskulla

Oma moottori ja 
optimaalinen lakaisukulma 3D-kiinnitysjärjestelmä

Uusi PROFI-CHAMP, jossa on oma hydrauliikka-
moottori, 750 mm harja, vahva runko, huippuluo-
kan hydrauliikkakomponentit ja isot pyörät, sopii 
monipuolisesti kaikille laitteille. Harjan perusta on 
100 % PP WaveLine-seos ja CrowLock-kiinnitys. 
Erityinen Tuchel-säätövipujärjestelmä, johon kuu-
luu optimaalinen harjauskulman säätö, varmistaa 
tasaisen pinnan myötäilyn. Sisäänrakennettu 
harjan ylipyörimisen esto suojaa korkealaatuisia 
hydrauliikkakomponentteja. Erityisesti PROFI-
CHAMP koneeseen kehitettyyn 3D-kelluntajärjes-
telmään kuuluu nyt aiempaa suurempi vaimen-
nusadapteri, jolla alustan epätasaisuudet tasa-
painotetaan optimaalisesti. PROFI-CHAMP-
koneella on mahdollisuus lakaista keräämällä 
roskat säiliöön tai pelkällä koneella säiliötä 
irrottamatta.

Lisävarusteet
• Iso säiliö sis. PU-huulilevyn, korkea täyttöläppä

(+ 30% tilavuus), hydraulinen kallistus ja kolmas
tukipyörä tasaiseen pinnan seurantaan

• Öljyn tuoton ohjaus (> 90 litraa / > 130 litraa)
• Hydraulinen kulman säätö (tarvitaan yksi

kaksitoiminen lisähydrauliikkalohko)
• Vesisuihkujärjestelmä pölyn sitomiseksi, sis. 200 /

400 l säiliön ja vesipumpun kuivakäynnin suojauksella
• Hydraulinen ja säädettävä sivuharja kulmien lakaisuun

(vesisuihkujärjestelmä lisävarusteena)
• Hydraulinen sivuharjan nosto ja lasku
• Lehtiohjain
• Kaavin
• Maantieajon varusteet (oikeuttaa ajoon yleisillä teillä)
• Lisäväri

Lakaisee loistavan puhtaaksi!

* sis. pyöräkuormaajan pikakiinnitysjärjestelmän

Tekniset tiedot 240 280

Työleveys (suorana/kulmassa)          cm 240/225 280/255

Harja ø mm 750 750

Kokonaisleveys cm 266 299

Tarvittava öljyn tuotto (160 bar)         l/min 56 56

Paino lakaisukone* kg 722 762

Paino sis. säiliön*    kg 904 957

Säiliön tilavuus* l 480 550
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Kiinnitysjärjestelmät
• Pikakiinnitys pyörä-/teleskooppikuormaimille;

3D-kiinnitys, jossa on kelluntarullajärjestelmä, korkeuden
näyttö ja heilahduksen adapteri

• Pikakiinnitysjärjestelmä haarukkapiikkeihin;
3D-kiinnitys, jossa on kelluntarullajärjestelmä, korkeuden
näyttö ja heilahduksen adapteri

• Unimog-asennuslevy DIN 76060, koko 3 ja 5, sis.
nostosylinterin, kellunnan ja heilahduksen vaimentimen

• A-runko tai kolmipistenostolaite KAT I/II;
3D-kiinnitys, jossa on kelluntarullajärjestelmä, korkeuden
näyttö ja heilahduksen adapteri



PROFI-GIGANT

Raskaan sarjan mestari!

Isoille 
pyöräkuormaajille  

& traktoreille
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Helppo harjan säätö 
säätövipujärjestelmällä

3D-kellunta varmistaa 
erinomaisen pinnan seurannan

2 vahvaa, sisäistä moottoria 
pääharjan käyttöön

Ideaalinen maastoon ja 
ratakiskoille

Kiinnitysjärjestelmät
• Pikakiinnitys pyöräkuormaimeen/kurottajaan, 

3D kellunta ja korkeuden näyttö

• Kolmipistenostolaite KAT I/II sis. 3D kellunta 
ja korkeuden näyttö

Tämä ammattilainen on isojen alojen kone!

PROFI-GIGANT PROFI -lakaisukone on suunniteltu 
isojen alojen tehokkaaseen puhdistamiseen. Harja 
soveltuu hyvin mm. lentokenttien, satamien, kierrätys-
keskusten, rakennusten ja teollisuuslaitosten tarpeisiin.  
Sen massiivinen rakenne ei kaihda mitään. 

Kiinnitysjärjestelmän keinuva liitin suojaa  PROFI-
GIGANT -konetta raskaiden käyttökoneiden ylikuor-
mitukselta ja varmistaa pinnan tasaisen seurannan. 
Työleveydet vaihtelevat 260:stä 350 cm:iin. Järeä 800 
mm paksu harja puhdistaa miltei mitä vaan! Harjaa 
käyttää kaksi vahvaa, sisäistä moottoria, joihin kuuluu 
virtauksen ohjaus. Harjan säätöä varten koneessa on 
erityinen säätövipujärjestelmä, jolla varmistetaan 
harjan tasainen kuluminen.  

PROFI-GIGANT -lakaisukonetta voidaan käyttää 
hydraulisen kerääjän kanssa tai pelkkään lakaisuun 
säiliötä irrottamatta (hydraulinen nosto sulkuventtiilillä). 

Lisävarusteet
• Iso säiliö, sis. PU-huulilevyn, korkea täyttöläppä, 

hydraulinen kallistus (kahdella sylinterillä, sis. 
sulkuventtiilin pelkkään lakaisuun) ja integroitu 
kolmas ja neljäs tukipyörä

• Hydraulinen kulman säätö kahdella sylinterillä
(tarvitaan yksi kaksitoiminen 
lisähydrauliikkalohko)

• Vesisuihkujärjestelmä pölyn sitomiseksi, sis. 2 x 
200 l säiliöt ja vesipumpun

• Hydraulinen ja säädettävä sivuharja kulmien 
lakaisuun, sis. nopeuden säädön ja sulkuventtiilin

• Maantieajon varusteet (oikeuttaa ajoon yleisillä 
teillä)

• Lisäväri

* sis. pikakiinnitys pyöräkuormaajaan

Tekniset tiedot 260 290 320 350
Työleveys
(suorana/kulmassa) cm   

260/ 
236

290/ 
263

320/ 
290

350/ 
317

Harja ø mm 800 800 800 800

Kokonaisleveys cm 295 325 355 385

Tarvittava öljyn tuotto
(160 bar)   l/min 100 100 100 100

Paino
lakaisukone* kg 1357 1399 1443 1486

Paino sis. säiliön*           kg 1864 1932 2002 2071

Säiliön tilavuus l 760 850 935 1025
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BIG

Meidän BIG menestyy!

Liukuohjattuihin  
& 

pyöräkuormaajiin

18



Täysin säädettävä hydr. sivuharja 
(50% PP / 50% rautalanka

 Vahvikesarja 
jatkuvaan käyttöön

BIG sis. pikakiinnitysadapterin 
pyöräkuormaajalle (lisävaruste)

Vesisarja 100 l / 200 l 
pölyn sitomiseen

• Vahvikesarja jatkuvaan käyttöön: kulutusta kestävä
panssariteräskaista / ruuvi terien alla pohjassa ja
sivulla, kaksinkertainen käyttöikä kaistan käännön
ansiosta

• Seosharja (50% PP / 50% rautalanka)
• Täysin säädettävä hydraulinen sivuharja

(50% PP / 50% rautalanka)
• Vesisuihkujärjestelmä pölyn sitomiseksi, sis.

100 / 200 l säiliön, vesipumpun ja ohjaustaulun
• Lisäväri

BIG-kauhalakaisukone on suunniteltu erityisesti 
liukuohjatuille kuormaajille sekä pyöräkuormaa-
jille ja siinä on vakiona pikakiinnitysjärjestelmä. 
Ison kauhan ansiosta voit kerätä suuren määrän 
roskia. 
Tämä kone toimii täysin eri tavalla kuin tavan-
omaiset lakaisukoneet. Harja on asennettu 
kauhalta näyttävän roskienkerääjän eteen. Etuna 
on se, että lakaistun materiaalin paino tulee 
lähelle konetta, mikä varmistaa hyvän painon 
jakautumisen. Tämä on tärkeää, kun teet työtä 
kompaktilla ja liukuohjatulla kuormaajalla. 
Koska asennuspiste on matalalla, kuljettajalla   
on hyvä näkyvyys ympärille. Kauhan reuna sallii 
lakaistavien kiinteiden materiaalien työntämisen 
eteenpäin. Kestävän harjan (100% PP, hunaja-
kennomuoto, Ø 600 mm) säätö ja vaihto on 
helppoa. 
BIG saa käyttövoiman tehokkaasta  hydrauliikka-
moottorista, joka on varustettu akselin sisälle 
asennetulla ylikuormitussuojalla. Näin se on 
hyvin suojattu vaurioilta. Vahvikesarja tekee BIG-
koneestasi erinomaisen työkoneen raskaaseen 
työhön (esim. asfaltin jyrsiminen). 

Lisävarusteet

Tekniset tiedot 120 150 180 210

Työkeveys cm 120 150 180 210

Harja ø mm 600 600 600 600

Kokonaisleveys cm 146 176 206 236

Tarvittava öljyn tuotto (160 bar)    l/min 25 40 40 50

Paino * kg 393 444 497 545

Paino sis. vahvikesarjan      kg 445 505 567 624

Säiliön tilavuus l 300 375 450 525

Kiinnitysjärjestelmät
• Pikakiinnitysadapteri

pyöräkuormaajalle
• Adapteri liukuohjatulle kuormaajalle

(erilainen kuin Bobcat-järjestelmä)

Paikat täynnä roskia? Ei ole ongelma meidän BIG:lle!

* sis. Bobcat pikakiinnityksen
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IDEAL 650

Pölytöntä työskentelyä!
Trukeille  & 

pyörä-
kuormaajille

20



Tekniset tiedot 130 150 180 210

Työleveys cm 130 150 180 210

Harja ø mm 650 650 650 650

Tarvittava öljyn tuotto l/min 25 25 25 30

Hydrauliikan käyttöpaine bar 160 160 160 160

Paino* kg 455 479 516 556

Säiliön tilavuus l 210 240 290 335

Kiinnitysjärjestelmät
• Kiinnitysjärjestelmä trukkipiikkeihin

kellunnalla (3D)
• Yhdistetty kiinnitysjärjestelmä trukkipiikkeihin

ja pyöräkuormaajaan kellunnalla (3D)

Erikois-V-harja sitkeän 
ja hienon lian lakaisuun

Kampi kelluvan harjan 
säätämiseen 

Säiliö sis. hydraulisen 
kallistuksen (vakio)

Kiinnitysjärjestelmä 
3D-kellunnalla (vakio)

Ideaalista puhtautta!

IDEAL-lakaisukone on tarkoitettu erityisesti teolli-
suuteen ja rakennuksille. Sen käyttöalueita ovat 
avoimet tilat, autojen pysäköintitilat ja rakennus-
ten ympäristöt. Pölyä nostamattoman rakenteen-
sa ansiosta IDEAL on sopiva kone rakennuksien 
puhdistamiseen. Sen kiinnitysjärjestelmä mahdol-
listaa helpon ja nopean kiinnityksen haarukkatruk-
kiin tai pyöräkuormaajaan. Tässä vankassa ja 
kestävässä lakaisukoneessa on roskien kerääjä 
varustettuna hydraulisella kallistuksella. 
Erityinen kelluva harja on IDEAL-lakaisukoneen 
sydän. V-muotoinen erikoisharja lakaisee myös 
kaikkein sitkeimmän lian ja hienoimman pölyn – 
tuloksena on loistavan puhdas lakaisutulos. 
Sisäinen hydrauliikkamoottori on suojattu vahin-
goittumiselta ja kolme tukipyörää seuraavat 
tarkkaan pinnan muotoja. 

Lisävarusteet
• Vesisuihkujärjestelmä pölyn sitomiseksi, sis.

100 / 200 l säiliön ja vesipumpun

• Täysin säädettävä hydraulinen sivuharja

• Kestävät pyörät ø 250 x 80 mm kovaan
työhön

• Öljyn virtauksen ohjaus (> 90 litraa)

• Maantieajon varusteet (oikeuttaa ajoon
yleisillä teillä)

• Erillinen hydrauliikkayksikkö sis. öljysäiliön

• Lisäväri

* sis. kiinnityksen trukkipiikkeihin
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SOLO

Paikoillanne, valmiit, lakaisemaan!
Trukkeihin, 

traktoreihin  &  
pienkuormaajiin

22



Oletko jo tehnyt kaikki lakaisutyösi? Uusi 

TUCHEL-lakaisukoneiden tuotemallistoon 

kuuluva työnnettävä SOLO-harja on tehokas 

vaihtoehto tavanomaiseen lakaisuun. SOLO-

työntöharja sopii maatalouteen, rakennuk-

sille, teollisuuslaitoksiin, metsäteollisuuteen, 

taimien viljelyyn & puutarhoihin, hevostiloille, 

ympäristönhoitoon ja eläintarhoihin. Se on 

erittäin tehokas lakaisemaan karkeaa mate-

riaalia, kuten jyviä, rehua, soraa, multaa, 

puun lastuja jne.

Kiinnitysjärjestelmät
• Kiinnitys trukkipiikkeihin

• Kiinnitysjärjestelmä kauhoihin

• Kolmipistenostolaite

• Kiinnitys pienkuormaajaan

HarjarivitKolmipistenostolaiteKiinnitysjärjestelmä kauhoihin Kiinnitys pienkuormaajaan

Tehokas - nopea - yksinkertainen.

Tekniset tiedot 150 190 230 280

Työleveys                    cm 150 190 230 280

Pituus cm 71 71 71 71

Harjarivit kpl 11 11 11 11

Paino kg 110 133 156 185

Mitat ja painot ovat likiarvoja, ei sitovia.
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WB 750 

Tehokas rikkakasvien poisto!
Pyöräkuormaajiin, 

traktoreihin, 
pienkuormaajiin, 

trukkeihin, 
kiinteistökoneisiin, 
kaivinkoneisiin 6 tn 

asti
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Tekniset tiedot

Kiekkoharja  ø mm 750

Harjan tyyppi Lattarautaniput

Pyörimissuunta oikea/vasen

Moottori Danfoss OMS Hydr.-Motor

Tarvittava öljyn tuotto 20 l/min @ 180 bar

Sivuttainen säätö  (ei kaivinkoneet)            Mekaaninen 450 mm

Kuminen ohjainsuoja Vakio

Tukipyörä korkeuden säädöllä             Muovipinnoitetut vaijeriniput Hydro Drive Teleskooppinen, hydr. 
kaltevuuden säätö

Ympäristöystävällinen ja tarkka!

Kiinnitysjärjestelmät
• Pikakiinnitys MS01 / MS03

pienkaivureille suurin käyttöpaino 6 tn
• Kolmipistenostolaite KAT I / II
• A-runko KAT Communal / 0 / I
• Pienkuormaajien kiinnitysjärjestelmä
• Pyöräkuormaajien kiinnitysjärjestelmä

(kauhan tilavuuteen 0,8 m³ asti)
• Kunnallistekniikan ajoneuvojen

kiinnitysjärjestelmä
• Haarukkatrukkien kiinnitysjärjestelmä

Uusi hydraulisesti käytettävä rikkakasviharja on tehty 
pyöräkuormaajille, traktoreille, pienille kunnallisteknii-
kan koneille ja kaivinkoneille. Se poistaa kaikki näky-
vät rikkakasvit helposti ilman kemikaaleja. 

Kiekkoharjan halkaisija on 750 mm ja se on varustettu 
lattateräsnipuilla, joiden vaikutuksesta itsepäisinkin 
rikkakasvi tai lika häviää. 

Poiston varmistamiseksi myös reuna-alueilla, harja on 
varustettu mekaanisella sivuttaisella säädöllä. 

Manuaalisella kallistuskulman säädöllä saavutetaan 
suurin mahdollinen raapimisvaikutus.

Perusvarustuksena on myös säädettävä kuminen 
ohjainsuoja, joka estää kivien ja roskien lentämisen 
ympäriinsä. 

Lisävarusteet

• Vaijeriniput, muovipäällystetyt, ruuvattavat
• Hydraulinen harjan kaltevuuden säätö

(tarvitaan yksi kaksitoiminen lisähydrauliikkalinja)
• Hydraulinen sivuttainen säätö 450 mm

(tarvitaan yksi kaksitoiminen lisähydrauliikkalinja)
• Ohjauspyörä / tukipyörä Ø 200 x 50 mm

(kauhan tilavuus < 0,4 m³)
• Erittäin vahva ohjauspyörä Ø 250 x 80 mm (kauhan

tilavuus > 0,4 m³)
• Säätöventtiili nopeuden säätöön
• Sähkömagneettinen kytkin 12 V ajoneuvoille, joissa

on vain yksi kaksitoiminen hydrauliikkalinja
• Sähkömagneettinen kytkin 12 V ajoneuvoille, joissa

on kaksi kaksitoimista hydrauliikkalinjaa
• Lisäväri
• Hydro Drive ajoneuvoille, ilman riittävää öljymäärää

(noin 55 litran öljysäiliö)
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L-SK

Lumesta eroon nopeasti…
Pienille 

traktoreille, 
pienkuormaajille

& trukeille
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Hydraulinen kulman säätöTaivutetut reunat (sivu ja yläosa)   Jousitetut teräsegmentit (jäätymättömät)

Tekniset tiedot 125 155 185

Kokonaisleveys  cm 125 155 185

Työleveys
(suorana / kulmassa)  cm

125/ 
107

155/ 
133

185/ 
160

Paino*  kg 84 97 110

Korkeus  cm 50

Kulma astetta 30 asti

Jalakset (pyörät lisävarusteena)

Kiinnitysjärjestelmät
• Kolmipistenostolaite

• A-runko

• Pienkuormaajien kiinnitysjärjestelmä sis.
kellunnan ja heilunnan vaimennuksen

• Haarukkatrukkien kiinnitysjärjestelmä

Lisävarusteet
• Hydraulinen kulman säätö (tarvitaan yksi

kaksitoiminen lisähydrauliikkalinja)

• Kellunta

• Pyörät (ø 150 x 50 mm)

• Maantieajon varusteet (varoitusliput & -merkit, LED- 
sivuvalot)

• Lisäväri

Erilaisten kiinnitysjärjestelmien ansiosta 
LSK -lumilevy voidaan helposti kiinnittää 
pieniin traktoreihin, pienkuormaajiin ja 
haarukkatrukkeihin ja se sopii myös 
TuchelTrac:iin. Vakiovarustukseen kuuluvat 
jousitetut teräsegmentit, PU-huulilevy 
(polyuretaani), mekaaninen kulman säätö 
ja korkeudeltaan säädettävät jalakset.

Perusominaisuudet:

• Ohjainlevyt molemmin puolin vakiovarusteena
• Jousitetut teräsegmentit (jäätymättömät)
• Puhdistavan reunan optimaalinen kaltevuuskulma

lumen poistamiseen
• Taivutetut reunat (sivulla ja päällä) varmistavat

lumilanan hyvän vakauden
• Pyörät lisävarusteena jalasten sijaan

… ja edullisesti 

*ilman kiinnitysjärjestelmää
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SK-K

Kätevän kokoinen lumilevy!
Pieniin 

traktoreihin,  
pienkuormaajiin,  

pyöräkuormaajiin,  
trukkeihin &  

kiinteistönhoito-
koneisiin

28



Kiinnitysjärjestelmät
• Kolmipistenostolaite
• A-runko
• Kiinnityslevy kunnallistekniikan ajoneuvoihin
• Haarukkatrukin kiinnitysjärjestelmä
• Pienkuormaajan / pyöräkuormaajan

kiinnitysjärjestelmä sis. kellunnan (pienille
pyöräkuormaajille)

• Hydraulinen kulman säätö (tarvitaan yksi 
kaksitoiminen lisähydrauliikkalohko, sis. vaadittaessa 
paineen rajoitusventtiilin)

• Erittäin vahvat, vahvistetut pyörät (ø 200 x 50 mm) 
kovaan työhön

• Maantieajon varusteet (varoitusliput & -merkit, LED- 
sivuvalot)

• Lisäväri

Hydraulinen kulman säätö Vahvat pyörät Taivutetut reunat (sivu ja yläosa) Pienkuormaajan 
kiinnitys sis. kellunnan

Erityisesti kiinteistönhoitosektorin tarpeisiin sopiva 
jäykkä SK-K -lumilevy on varustettu PU-huulilevyllä 
(polyuretaani), mutta se on myös saatavana 
teräshuulilevyllä. Törmäyssuojana toimiva laukaisu-
laite taittaa levyn automaattisesti suojaten sitä vau-
rioilta. Erilaiset työleveydet ja kiinnitysjärjestelmät 
varmistavat levyn kiinnitykseen koneeseen. Tämä 
tekee SK-K -levystä sopivan laitteen jalankulku- ja 
pyöräteille, kapeille kaduille ja pienille parkkialueille. 
Portaattomasti korkeussuunnassa säädettävät pyörät 
ovat vakiovaruste ja näin estetään kadun pintojen 
raapiminen.

Lisävarusteet

Tekniset tiedot 150 180 200 225

Kokonaisleveys cm 150 180 200 225

Työleveys 
(suorana / kulmassa) cm

150/ 
132

180/ 
159

200/ 
176

225/ 
198

Paino* kg 186 213 223 235

Korkeus cm 70

Kulma astetta 30 asti

Perusominaisuudet:

• Ohjainsuojat molemmin puolin vakiovarusteena
• Puhdistavan huuliterän optimaalinen

kaltevuuskulma lumen poistamiseen
• Taivutetut reunat (sivut ja yläosa) varmistavat

lumilanan hyvän vakauden

Vauhtia lumitöihin!

* ilman kiinnitysjärjestelmää
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SK-F

Ammattilaisen kone jousitetuilla terälohkoilla!
Pieniin 

traktoreihin,  
pienkuormaajiin,  

pyöräkuormaajiin,  
trukkeihin &  

kiinteistönhoito-
koneisiin
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Salamana puhtaaksi lumesta!

Taivutetut reunat (sivut ja yläosa)KolmipistenostolaitePyörien portaaton 
korkeuden säätö

Jousitetut teräsegmentit 
(jäätymättömät)

KiinnitysjärjestelmätLisävarusteet
• Hydraulinen kulman säätö (tarvitaan yksi

kaksitoiminen lisähydrauliikkalinja, sis. vaadittaessa
paineen rajoitinventtiilin)

• Erittäin vahvat, vahvistetut pyörät (ø 200 x 50 mm) 
kovaan työhön

• Maantieajon varusteet (varoitusliput & -merkit, LED- 
sivuvalot)

• Lisäväri

SK-F -lumilevyssä on vakiovarusteena 
jäätymättömät jousitetut teräsegmentit, PU-
pinnoitettu huulilevy (polyuretaani), mekaaninen 
kulman säätö ja portaaton korkeuden säätö 
pyörille. Lisävarusteena on saatavana kulutusta 
kestävä erikoishuulilevy tai teräshuulilevy. 
Optimaalinen kaltevuuskulma varmistaa hyvän ja 
helpon lumen puhdistamisen. Reunojen 
taivutukset (sivut ja yläosa) tekevät SK-K -
levystä vahvemman ja erittäin vakaan. Erilaiset 
leveydet ja kiinnitysjärjestelmät mahdollistavat 
monipuolisen käytön pientraktoreilla ja 
pienkuormaajilla, trukeilla sekä kunnallistekniikan 
koneilla. Ohjainsuojat 
(vasen/oikea) suojaavat konetta vaurioilta.

Tekniset tiedot 150 180 200 225

Kokonaisleveys cm 150 180 200 225

Työleveys  
(suorana / kulmassa) cm

150/ 
132

180/ 
154

200/ 
176

225/ 
198

Paino* kg 205 225 240 255

Korkeus cm 70

Kulma astetta 30 asti

* ilman kiinnitysjärjestelmää
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• Kiinnityslevy kunnallistekniikan ajoneuvoihin
• Haarukkatrukin kiinnitysjärjestelmä

• Kolmipistenostolaite
• A-runko

• Pienkuormaajan / pyöräkuormaajan 
kiinnitysjärjestelmä sis. kellunnan (pienille 
pyöräkuormaajille)

Perusominaisuudet:
• Ohjainsuojat molemmin puolin vakiovarusteena
• Jousitetut teräsegmentit (jäätymättömät)
• Puhdistavan huulilevyn optimaalinen 

kaltevuuskulma lumen poistamiseen
• Taivutetut reunat (sivut ja yläosa) varmistavat 

lumilanan hyvän vakauden
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L-SF

Talvinen tarina!
Pyörä-

kuormaajille &  
kurottajille, 
traktoreille, 
trukeille &  

Unimog-koneille
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Monipuoliset 
kiinnitysjärjestelmät

PU-pinnoitetut (vakio), jäätymät-
tömät, jousitetut teräsegmentitKorkeuden näyttö Seisontatuki Pyörien portaaton 

korkeudensäätö

Tekniset tiedot 200 225 250 275 300

Leveys 
suorassa/kulmittain cm

210/ 
         181

235/ 
203

260/ 
224

285/ 
245

310/ 
267

Työleveys
suorassa/kulmittain   cm

200/ 
173

225/ 
194

250/ 
215

275/ 
237

300/ 
258

Paino* kg 367 392 417 437 462

Korkeus cm 82 82 82 82 82

Kulma astetta  30 asti

Kiinnitysjärjestelmät
• Kelluva pyöräkuormaajan/kurottajan kiinnitysjärjestelmä

sis. korkeuden näyttö
• Kolmipistenostolaite (jäykkä tai täysin kelluva sis.

korkeuden näytön)
• A-runko (jäykkä tai täysin kelluva sis. korkeuden näytön)
• Kiinnityslevy Unimog, koko 3/5

sis. nostosylinterin ja kellunnan, optimaalinen pinnan
seurannan ohjain

• Trukkipiikkikiinnitys

Lisävarusteet
• Hydraulinen kulman säätö (tarvitaan yksi

kaksitoiminen lisähydrauliikkalinja, sis. vaadittaessa
paineen rajoitinventtiilin)

• Kellunta
• Erittäin vahvat pyörät (250 x 80 mm) kovaan

työhön
• Muovinen lumenohjain (kuljettajan hyvä näkyvyys)
• Maantieajon varusteet (varoitusliput & -merkit,

sivuvalot)
• Erittäin kestävä kumihuuli korundi upotuksella,

hyvät liukuominaisuudet ja erittäin kestävä
• Lisäväri

...koska uusi L-SF -levy auttaa sinua puhdis-
tamaan kaikki pinnat lumesta tehokkaasti ja 
helposti. L-SF:n vakiovarusteena on polyure-
taanilla päällystetyt jousitetut teräsegmentit, 
Lisäksi Tuchek on optimoinut kaltevuuskul-
man, jotta lumilevyn käyttö on mahdollisim-
man hiljaista. Jäätymättömien ja jousitettujen 
teräsegmenttien vuoksi aikaa ei tarvitse enää 
käyttää jään poistamiseen. Vahvistetut suo-
jukset suojaavat lumilevyä huomaamatto-
mien esteiden aiheuttamilta iskuilta ja vau-
rioilta. 
Vakiovarusteet: mekaaninen kulmansäätö 
oikealle ja vasemmalle sekä erittäin vahvat 
pyörät, jotka kompensoivat pinnan epätasai-
suuden vaikutuksia.

Lumi on ihan mukava asia...

* ilman kiinnitysjärjestelmää
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SF

Lumikuningas
Kurottajille, 

pyöräkuormaajille,  
traktoreille, trukeille 
& kunnallistekniikan 

koneille
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Kiinnitysjärjestelmät
• Kolmipistenostolaite
• A-runko
• Kiinnityslevy sis. nostolaitteen
• Haarukkatrukkiin kiinnitys
• Pyöräkuormaajaan/kurottajaan kiinnitys

SF-lumilevyn vakiovarusteena on jousitetut terä-
segmentit, jotka varmistavat nopean puhdistami-
sen lumesta. Integroitu suojajärjestelmä estää 
levyn vaurioitumisen, jos se törmää lumen alle 
peittyneeseen esteeseen Integroitu 
suojajärjestelmä estää lanan vaurioitumisen, jos 
se törmää lumen alle peittyneeseen esteeseen. 
Tarvittaessa SF voidaan varustaa PU-huulilevyllä 
(polyuretaani), joka soveltuu hyvin kiinteistönhoi-
toon kestävyyden, lujuuden ja liukuominaisuuksien 
ansiosta. SF voidaan varustaa myös teräksisellä 
huulilevyllä. Puhdistavan huulilevyn korkeus 
säädetään tukipyörien avulla. Lisävarusteena on 
saatavana vahvistetut pyörät pinnan epätasai-
suuksien kompensoimiseksi.

Lisävarusteet
• Hydraulinen kulman säätö (tarvitaan yksi

kaksitoiminen lisähydrauliikkalohko, sis.
vaadittaessa paineen rajoitinventtiilin)

• Paineventtiili
• Jalakset
• CSE-pyörät (erikoisvahvat) ø 306 x 116 mm
• Muovinen lumenohjain (kuljettajan hyvä

näkyvyys)
• Maantieajon varusteet (varoitusliput & -

merkit, LED-sivuvalot)
• Lisäväri

Tekniset tiedot 250 275 300 325 350

Kokonaisleveys cm 250 275 300 325 350

Työleveys
(suorassa / kulmittain)              cm

250/ 
215

275/ 
237

300/ 
258

325/ 
280

350/ 
301

Paino *  kg 467 497 522 547 572

Korkeus  cm 108

Kulma astetta 30 asti

Erikoisvahvat pyörätMonipuoliset kiinnitysjärjestelmät 
erilaisille koneille

Kulutusta kestävä huulilevy 
kiinteistönhoitoon

Pyörien portaaton 
korkeudensäätö

Tehokkaasti puhdasta!

Perusomimaisuudet:

• Ohjainsuojat molemmin puolin vakiovarusteena
• Jousitetut teräsegmentit (jäätymättömät)
• Puhdistusterän optimaalinen kallistuskulman

hyvän puhdistuksen aikaansaamiseksi
• Taivutetut reunat (sivut ja yläosa) varmistavat

lumilanan hyvän vakauden
• Vahvistetut kääntösylinterit

* ilman kiinnitysjärjestelmää
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VARIO

Toimii kuin kellokoneisto!
Pienille 

traktoreille, 
trukeille,   
Unimog-
koneille

36



VARIO-lumiaura on ihanteellinen kone jous-
tavaan lumen puhdistamiseen. Hydraulinen 
kulman säätö typpipaineakuilla varmistettuna 
mahdollistaa kaksiosaisen auran käytön V-, 
Y-asennossa sekä suorana. PU-pinnoitetut 
(polyuretaani), jousitetut teräsegmentit suo-
jaavat auraa vahingoilta. Pyörien portaaton 
korkeuden säätö takaa hyvän puhdistuksen 
jättämättä uria tien pintaan. Monipuolisten 
kiinnitysjärjestelmien ansiosta auran saa 
kiinnitettyä monenlaisiin koneisiin.

VARIO sis. maantieajon 
varustuksen (liput ja valot)

Hydraulinen taittuvien 
siipien kulman säätö

Jousitetut teräsegmentit 
(jäätymättömät)

Tekniset tiedot 150 180 210 260 320 370

Työleveys 
suorassa 179 218 268 318 368

Työleveys 
V-asennossa 161 199 226 273 281

Työleveys 
Y-asennossa cm 135 160 193 222 257 320

Auran korkeus
keskiosa/sivu cm 64/ 

73
64/ 
73

77/ 
91

77/ 
93

77/ 
96

83/ 
97

Kulma 
takana/edessä astetta

28/ 
27

28/ 
27

26/ 
28

34/ 
34

32 
/36

41/ 
30

Paino *  kg 254 278 362 435 518 598

Ohjainsuojat

• Kolmipistenostolaite
• A-runko
• Kiinnityslevy sis. nostolaitteen
• Haarukkatrukkiin kiinnitys
• Pyöräkuormaajaan/kurottajaan kiinnitys

sis. kellunnan (pienille pyöräkuormaajille)

Lisävarusteet
•

•

•

•

•

Sähkömagneettinen kytkin käyttökoneeseen yhdellä 
kaksitoimisella hydrauliikan linjalla 
Kellunta
Jalakset
Erikoisvahvat pyörät (200 x 80 mm, hitsatut alkaen 
260 cm ø 306 x 116 mm)
Kätevä ohjaus; terien säätö oikea/vasen suorassa ja 
Y-asennosta V-asentoon vain yhdellä toiminnolla 
(tarvitaan yksi kaksitoiminen hydrauliikkalohko)

• Maantieajon varusteet (varoitusliput & -merkit,
LED-sivuvalot)

• Lisäväri

Tällä pääset joka paikkaan!

Perusominaisuudet:

* ilman kiinnitysjärjestelmää, sis. PU-huuliterän ja nivelosan (kellunta)

Kiinnitysjärjestelmät
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• Ohjainsuojat molemmin puolin vakiovarusteena
• Jousitetut teräsegmentit (jäätymättömät)
• Puhdistusterän optimaalinen kallistuskulman

hyvän puhdistuksen aikaansaamiseksi
• Taivutetut reunat (sivut ja yläosa) varmistavat

lumilanan hyvän vakauden
• PU-huulilevyn (polyuretaani) lisäksi saatavana

kulutusta kestävä korundi-huulilevy



Suolanlevitin TS 120 / 200

Jää on murrettu!
Pyöräkuormaajiin  

&  
traktoreihin
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* ilman kiinnitysjärjestelmää

LevitinOhjausyksikköSekoittaja

Tekniset tiedot 120 200

Säiliön tilavuus l 120 200

Jännite V 12 12 

Leveys cm 67 67

Korkeus cm 105 131

Paino*  kg 50 59

Tyhjennysaukko

Kiinnitysjärjestelmät
• Vetopuomi, taittuva
• Kolmipistenostolaite
• A-runko

• 12 V (12 V muuntaja)
• Lisäväri
• Valot

Talvihuolto on tehty helpoksi!
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TS 120 ja 200 -suolanlevittimien säiliöiden tilavuudet 
ovat 120 ja 200 litraa ja niiden kiinnitys on hyvin yksin-
kertainen. Vahvan vaihteiston käyttämänä levittimien 
työleveys on jopa 6 metriä (materiaalista riippuen). 
Levitysnopeutta voidaan mukavasti ja helposti säätää 
ohjaamosta käsin. 

Levitysmäärää säädetään annostelukytkimellä sähköi-
sesti ohjausyksikön avulla. Selkeissä levitystaulukois-
sa on kaikki tarpeelliset tiedot tasaisen levityskuvion 
muodostamiseksi tilanteen ja levitettävän materiaalin 
mukaan. 

Uusi säiliön sisällä oleva sekoittaja estää paakkuuntu-
misen. Lisäksi kaikki suolan kanssa kosketuksiin jou-
tuvat komponentit on valmistettu korkealuokkaisesta 
V4A-ruostumattomasta teräksestä (krominikkeliteräs ja 
molybdeeni lisäaine) TS 120 / 200 koneen suojaami-
seksi korroosiolta.

Voit nyt hyödyntää joka paikan huoltopakettimme: 
harjakone tai lumilana ja tähän yhdistettynä uusi 
suolanlevitin TS 120 / 200. Kaikki yhdestä osoitteesta 
- Tuchel - valmistaja, jolla on useiden vuosien 
kokemus ja tiedot lumen puhdistamisesta!

Lisävarusteet
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TRIO

Monipuolinen joka paikan kone!

TRIO

Maatalouteen, 
ympäristönhoitoon, 

hevostiloille...
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Tekniset tiedot  3 sylinteriä
Moottori     kW (hv) 14,9 (20) @ 3600 r/min
Hydrauliikan tuotto l/min 25 @ 3200 r/min
Säiliön tilavuus (hydrauliikka) l 65
Leveys / kääntösäde cm 92 / 146 (183)
Paino      kg 680 (käyttöpaino)

Erinomaista liikkuvuutta kolmella pyörällä!

Tekniset tiedot 2 sylinteriä
Moottori     kW (hv) 10,3 (14 @  3200 r/min

Hydrauliikan tuotto l/min 25 @ 3200 r/min

Säiliön tilavuus (hydrauliikka) l 65

Leveys / kääntösäde cm 92 / 146 (183)

Paino      kg 642 (käyttöpaino)

TT-Trio ja lumilana Rikkakasviharja Mahtuu useimmista oviaukoista

Varusteet:
• Kubota dieselmoottori 14 hv (2 sylinteriä)

tai 20 hv (3 sylinteriä)

• Vetävät pyörät (hydraulinen käyttö)

• Kaksi ajonopeutta

• Hydraulinen ohjaus

• Kaksi kaksitoimista hydrauliikkalinjaa,
yksi paineeton paluulinja

• Pikakiinnitys järjestelmä

Etsikö tehokasta, helposti ajettavaa ja ammattikäyttöön 
sopivaa työvälinettä, joka on nopeasti käyttövalmis?

Tuchel-Trac TRIO -ajoneuvon monipuolisuus tekee 
siitä luotettavan apulaisen fyysisesti rasittavien 
maatalous- ja rakennustöiden sekä puiston-, kiinteis-
tön- ja ympäristönhoidon helpottamiseksi. Kompaktin 
rakenteen ansiosta näkyvyys kuljettajan istuimelta on 
hyvä ja työvälineiden vaihto sujuu helposti nopeasti.  

Koneen kaikki kolme pyörää ovat vetäviä ja taka-akseli 
on hydraulisesti ohjautuva. Voit käyttää Tuchel-Trac 
TRIO -konetta vaihtelevissa maastoissa sekä hyvin 
ahtaissa ja kapeissa tiloissa. Kaksi kaksitoimista 
hydrauliikkalohkoa varmistavat nopean ja tehokkaan 
työsuorituksen. Työhydrauliikan ohjausvivut ovat 
mukavasti suoraan säädettävän istuimen vieressä. 
Kokonaan kääntyvä muovinen konepeitto sallii helpon 
pääsyn komponenteille ylläpitoa ja huoltoa varten. 
Tuchel-Trac TRIO on helppokäyttöinen ja tehokas 
ajettava työkone.

Lisävarusteet
• Nurmikkorenkaat
• Takapainot
• Vetopuomi
• Turvakaari
• Katto, sääsuoja
• Työvalot
• Moottorin lämmitin

Taloudellista työtä

Mitat ja painot ovat likiarvoja, ei sitovia.
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TRIO

Työvälineet navettaan ja pihattoon.

Lannan kaavin Optimaalinen sorkkien terveys 
rakolattian puhtauden ansiosta

Rakolattian puhdistus, parsien 
puhdistus ja kuivikkeiden levitys -

 kaikki yhdellä ajolla!
Parsien työlaite „E“  
sis. seisontatuen

Rehun jakaja
• Leveys 110 cm
• Tappikiinnitys molemmilla sivuilla
• Puhdistuksen huuliterä

ruuvikuljettimen takana

Lannan kaavin kaksoishuuliterällä
• Suurin leveys 130 cm, säädettävä, korkeus 35 cm
• Lisävaruste: hydraulisesti säädettävä sivuharja

Parsien työlaite „F“ sis. ruuvikuljettimen
(manuaalinen täyttö)
• Perussäiliö: 160 litraa
• Lannan kaavin: työleveys 1450 mm
• Sivuharja ø 750 tai 850 mm, 100 % PP,

hydraulinen säätö hydr.sylinterillä

Parsien työlaite „E“ sis. sekoittajan (autom. täyttö)

• Perussäiliö: 450 litraa, lisävarusteena lisälaidat
+170 l  / +375 l

• Lannan kaavin: työleveys 1450 mm
• Sivuharja ø 750 tai 850 mm, 100 % PP, hydraulinen

säätö hydr.sylinterillä sis. kallistuslaitteen
• Portaattomasti säädettävä sekoittajan ja kuljetinhihnan

nopeus

• Ei enää raskasta käsityötä
• Ajan säästöt käyttämällä kuivikkeiden

levitintä, lannan kaavinta ja/tai rehun
jakajaa

•

•

Puhtaat, terveet lehmät kuivikkeella
varustetuilla kumimatoilla/parsilla
(vähemmän tulehduksia)
Kuivikemateriaalin säästö tarkan
annostelun ansiosta (olkisilppu,
sahanpuru, olki, kalkki/olki seos)

• Aina puhtaat ritilät ja rakolattiat 
lannan kaavinnan ansiosta
(vähemmän sorkkien sairauksien)

• Ritiläpalkkien kaavinta ja parsien 
harjaus samalla ajokerralla

• Kevyt kuormitus ritiläpalkkien päällä
• Rehun sekoitus ja pusku 

ruokintapöydällä lisää lehmän 
rehunsyöntiä.

• Aina puhdas ruokintapöytä

Edut navetan ja karjan 
tilojen ylläpidossa:

Paras apuväline lehmän mukavuuden varmistamiseen: 
parsien ja ritiläpalkkien puhdistus sekä kuivikkeiden ja 
kalkin levitys – kaikki yhdellä kertaa!
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TRIO

Korkea kaatokauha
• Leveys1020 mm
• Tilavuus 210 l
• Hydraulinen kaato

Lumilana
• Työleveys 125 cm
• Hydraulinen kulman säätö,

lisävaruste

Lakaisukone
• Työleveys 120 cm
• Harja ø 400 mm,

100 % PP-harjakset
• Säiliö, mekaaninen tyhjennys
• Hydraulinen tyhjennys / kulman

säätö
• Sivuharja (hydr.), 100 % PP

Pyöröharja
• Työleveys ø 120 cm
• Harja 100 % PP

Lisälaitteet - eri puolilla maatilaa.

TUCHEL-TRAC TRIO tekee maatilan töistä yksinkertaisia:

Rikkakasviharja Korkea kaatokauha Kumilana

• Pihojen, puistojen, hautausmaiden,
ratsastuskenttien, jalkakäytävien
jne. puhdistus

• Kulmien ja muiden vaikeasti
tavoitettavien alueiden helppo
puhdistus käyttämällä sivuharjaa
tai pyöröharjaa

• Lumettomat pihat, ajotiet, käytävät
ja muut polut ja aukiot

Edut maatilan ylläpidossa 
& maiseman ja  
ympäristön hoidossa:

Rikkakasviharja
• ø 750 mm
• Hydraulisesti säädettävä
• Sis. roiskesuojan
• Saatavana erityyppisillä 

harjoilla

Kumilana
• Työleveys 160 cm
• Hydraulisesti säädettävä
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Pieni - kompakti - joustava.

Navettojen & 
kiinteistöjen 

hoitoon 
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Pieni, kompakti, joustava ja nopea – sellainen on 
uusi MINI 2. Vakiovarusteena on hydrostaattinen 
etuveto. MINI 2:n ohjattavan taka-akselin ansios-
ta kääntösäde on vain 490 mm. 
Pikakiinnitysjärjestelmän ansiosta erilaisten työ-
välineiden kiinnitys ja irrotus on käyttäjäystäväl-
listä. Näin maatilan useat työt voidaan tehdä 
mukavasti ja nopeasti. 

Tekniset tiedot MINI 2 H
Mitat 
ilman työvälinettä mm

830 x 1680 x 1260
(lev x pit x kork)

Moottori / tilavuus
Honda GXV 340  
6,6 kW (9 hv / 3600 r/min) 
E-Starter ja peruutus

Vetojärjestelmä hydrostaattinen etuveto 
V-hihnalla

Nostojärjestelmä hydraulinen

Hydrauliikan liittimet 1 x kaksitoiminen  
(9,8 l / 180 bar)

Paino kg 280

Kääntösäde (sisämitta) mm 490

Tekniset tiedot MINI 2 M
Mitat 
ilman työvälinettä mm

830 x 1680 x 1260
(lev x pit x kork)

Moottori / tilavuus
Briggs & Stratton Series 950E  
4,9 kW (6,6 hv / 3600 r/min) 
E-Starter ja peruutus

Vetojärjestelmä hydrostaattinen etuveto 
V-hihnalla

Nostojärjestelmä mekaaninen

Hydrauliikan liittimet ---

Paino kg 250

Kääntösäde (sisämitta) mm 490

Selkeästi sijoitetut hallintalaitteet Rikkakasviharja Ø 750 mm Ergonomisesti muotoiltu 
vetojärjestelmän poljinPysäköintijarru

Lisävarustee
• Lannan kaavin 105 cm, V-muoto, kulutusta kestävä

PU-kaksoishuuliterä (polyuretaani)
• Lannan kaavin 105 cm (kuten yllä) sis. sivuharjan ø 600

mm, 100 % PP, hydr. kääntö, korkeus mekaanisesti
säädettävä (vain H-malli)

• Kuivikkeen levitys, tilavuus 48 litraa, materiaalit:
sahanpuru, olkisilppu, kalkki

• Rehun jakolana / lumilana, terä 135 cm, kääntö oikealla ja
vasemmalle, sis. kulutusta kestävän huuliterän; jakaa
rehun ja puhdistaa samalla ruokintapöydän, myös lumen
puhdistukseen

Näppärä ajettava työkone!

Perusominaisuudet:
• Tuntimittari
• Roiskesuojattu virtalukko
• Lujatekoinen ohjaus, mekaaninen

hammaspyörävälitys
• Pikakiinnitysjärjestelmä

(työvälineen vaihto kuljettajan istuimelta mahdollista)
• Istuimen säätö ilman työkaluja
• Helppo pääsy moottoriin helpottaa huoltoa
• Selkeästi sijoitetut hallintalaitteet
• Ohjauspyörään integroitu ohjausnuppi
• Ergonomisesti muotoiltu poljin vetojärjestelmän

ylläpitämiseksi
• Itsekiristyvä vetojärjestelmän V-hihna
• Mukava ja helppo nousu koneeseen ja koneesta

poistuminen

• Rehun jakolana / lumilana, terä 135 cm (varusteet kuten
edellä) sis. hydr. sivuttaisen säädön (vain H-malli)

• Pyöröharja 105 cm, 100 % PP, hydraulinen, pyöriminen
myötäpäivään / vastapäivään (vain H-malli)

• Pyöröharja 105 cm (varusteet kuten edellä) sis.
ohjainlevyn, ruokintakäytävän perusteelliseen
puhdistukseen (vain H-malli)

• Rikkakasviharja Ø 750 mm, mekaaninen säätö (vain H-malli)
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FARM-CLEAN

Tällä apuvälineellä onnistuu monenlaiset työt!

Maatilalle 
& 

pihamaalle
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Kätevä, tehokas ja vahva!

Kaksoishuuliterä lannan kaavintaan 
sis. kellunnan ja ohjainsuojat Rehulana Kiinnitysjärjestelmä ja kaksitoiminen 

hydrauliikkaliitin (vakio)
Säädettävä ohjaustanko 

sis. eteen-/taaksepäin ajon

Vahva tanko-ohjaus ja isot renkaat varmistavat 
hyvän suorituskyvyn. Perusvarustukseen kuu-
luu hydraulinen veto ja työvälineiden hydrau-
liikan liitännät sekä niiden kiinnitys ja irrotus 
ilman työkaluja. 

Lisävarusteet
• Portaaton vetojärjestelmä

jopa 3,7 km/h
• Erikoisleveät peltorenkaat
• Lannan kaavin, V-muoto, 100 cm, kaksoishuuli-

terä, sis. kellunnan, sinkitty, kulutusta kestävät 
diepothan-huulet, varmistaa yksinkertaisen ja 
nopean rakolattian puhdistuksen myös kapeissa 
karjatiloissa

• Rehun siirto, 110 cm kulman säätö oikea/
vasen, sis. kellunnan, maalattu, kulutusta kes-
tävä huuliterä rehun jakamiseen ja ruokintapöy-
dän samanaikaiseen puhdistamiseen

• Lumilevy, 95 cm, korkeus 40 cm, kulman säätö 
oikea/vasen, sis. kulutusta kestävän huuliterän, 
kellunta, maalattu

• Aksiaalinen lakaisukone, 75 cm tai 100 cm, 
hydraulinen käyttö, harja Ø 320 mm, 100 % PP, 
maalattu, kulman säätö oikea/vasen, kellunta

• Roskien kerääjä, 75 cm tai 100 cm, maalattu, 
sopiin aksiaaliseen lakaisukoneeseen, sis. 
kaavinterän

• Radiaalinen lakaisukone, ø 80 cm, 100 % PP, 
maalattu, hydraulinen käyttö, oikea/vasen ajo

• Kuivikkeiden levitys, tilavuus 48 litraa, 
materiaaleille kuten: sahanpuru, olkisilppu, 
kalkki

• Sivuharja, Ø 600 mm, 100 % PP, säätö 
kallistuksen tukiraudan avulla, sis. tukipyörän, 
parsien harjaamiseen

Tekniset tiedot
Moottori Honda bensiinimoottori 5,5 hv

Käyttöjärjestelmä hydraulinen  
eteen / taakse

Nopeuden säätö, vaihde 1 (lisävarusteena portaaton) 

Leveys 680 mm  
(ilman työvälinettä)

Hydrauliikan liittimet 1 x kaksitoiminen
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A-runko / kolmepistenostolaite

A-runko ISO 11001-2

A-runko:
KAT kunnallistekniikka

A-runko:
KAT 0

A-runko:
KAT 1
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Kolmipistenostolaite DIN ISO 730-1

Kolmipistenostolaite KAT I N

Kolmipistenostolaite KAT I / II

Mekaaninen tyyppi on samanlainen!
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Mekaaninen tyyppi on samanlainen!



SVK-connector - (Size 3 = standard, further types on enquiry)

Screw coupling

3D-kellunta / hydrauliikan liittimet

Erikoiskokoja lisävarusteena: virheet ja puutteet sallitaan.

3D-kellunta

Kierreliitin

Flat-Face -liitin - (tippumaton)

mm

mm

Koko 1 = ø 28 mm 
Koko 2 = ø 32 mm 
Koko 3 = ø 38 mm 
Koko 4 = ø 48 mm

Liitin, uros Liitin, naaras

Liitin, uros Liitin, naaras

mm

Koko 1 = ø 35 mm 
Koko 3 = ø 42 mm 
Koko 4 = ø 48 mm 
Koko 5 = ø 55 mm

Koko 1 = ø M 24x2 
Koko 3 = ø M 36x2 
Koko 4 = ø M 42x2 
Koko 5 = ø M 48x3

mm

Koko 1 = ø 16,1 mm 
Koko 2 = ø 19,7 mm 
Koko 3 = ø 24,5 mm 
Koko 4 = ø 30 mm

SVK-liitin - (koko 3 = vakio, muut tyypit lisävarusteena)

Liitin, uros Liitin, naaras
Koko 2 = ø 31 mm 
Koko 3 = ø 38 mm 
Koko 4 = ø 48 mm

Koko 2 = ø 17,2 mm 
Koko 3 = ø 20,5 mm 
Koko 4 = ø 29 mm

mm mm
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Lumiharja

WaveLine WaveLine ja 
CrownLock

Beeline

Harjan segmentit

Lumi 
harja

Roska 
harja

Harjaelementtien 
akseli

Ulkopuolinen moottori

Harjaelementtien 
akseli

Sisäinen moottori

PP  tai PP / rautalanka

Harjat - tyypit
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Vientitiimi

Christian Schulte 

c.schulte@tuchel.com
(+49) 05971 - 9675-39
Mobile: (+49) 0174 49 28 81 5

Eckhard Rahe

e.rahe@tuchel.com
(+49) 05971 9675-15
Mobile: (+49) 0151 65 87 37 13
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Saksalaista laatutyötä!

Tuchel Maschinenbau GmbH   ·   Holsterfeld 15   ·   48499 Salzbergen   ·   Germany 
Phone: +49 (0) 59 71 96 75-0   ·   Fax: +49 (0) 59 71 96 75-30   ·   E-mail: export@tuchel.com  ·  www.tuchel.com

Tuchel Maschinenbau GmbH –  
keksijä ammattilaisten joukossa.
Yhä uudestaan ja uudestaan Tuchelin työkoneet ovat näyttäneet uutta 
suuntaa maataloudessa ja rakentamisessa. Nykyaikaisessa tehtaassamme 
Salzbergenissä ammattitaitoinen henkilökuntamme valmistaa yli 3 000 
konetta vuodessa. Tuotevalikoimaamme kuuluvat lakaisukoneet, lumilevyt ja 
-aurat sekä käsin ohjattavat ja ajettavat työkoneet. Kaikissa näissä tuotteissa 
panostamme ensisijaisesti laatuun ja helppokäyttöisyyteen. Tämä on hyvä 
syy tehdä Tuchel-yhtiöstä luotettava liikekumppani!

Tuchel toimittaa yleensä koneensa vakiomallisilla hydrauliikkaliittimillä. Erikoisliittimiä saa tarvittaessa lisävarusteena. 
Mitat, painot ja tekniset tiedot eivät ole aina täsmällisiä, vaan ne voivat vaihdella tuotteesta riippuen.
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Kysy 
lisätiedot!

+49 (0) 5971 9675-0
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AT-Machinery Oy 
Ruovedentie 434 
35700 Vilppula 
Antti 044 302 3200 
Tuomas 050 358 6661

atmachinery.f1 

MACHINERV 


