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Nostosylinterit. Sylinterit on varustettu pallonivel-laakereilla. 
Laakerit poistavat mahdollisen välyksen ja takaavat pitkän käyttöiän. 
Männänvarret on karkaistu ja kromattu. 

Viimeistely. Kaikki etunostolaitteen osat on puhdistettu huolellisesti 
koneistuksen jälkeen sekä kiillotettu ja fosfatoitu..

Pikakiinnityskourat. Korkealaatuiset pikakiinnityskourat 
varmistavat helpon ja nopean työkoneen kiinnittämisen.

Nostolaiterunko. Kestävyys ja muotoilu kuvaavat laitteen runkoa. 
Runko on valmistettu pallografiittivaluraudasta optimaalisen 
jäykkyyden takaamiseksi.

Monitoimiventtiili. Mahdollistaa nostosylinterien yksi- tai 
kaksitoimisuuden ja kuljetusasentolukituksen.

Sivutuet. Jäykkien sivutukien muotoilu traktorimallin mukaiseksi 
takaa tarkan voiman jakaantumisen.

Nostovarret. Nostovarret on valmistettu erikoisteräksestä. 
Nostovarsissa neljä asentoa: kiinteä, kellunta, pysty tai ne voidaan 
irrottaa kokonaan. Nostovarret lukitaan asentoon karkaistusta 
teräksestä valmistetuilla lukitustapilla.

Noston tehokkuus. Kaltevat sylinterit luovat yhtenäisen ja 
tasaisen nostovoiman koko nostoalueelle.

Viimeisteltyä laatua. Etunostolaite on maalattu 
ympäristöystävällisellä kaksikomponentti maalilla, joka antaa 
kestävän pinnan ja on useiden traktorivalmistajien hyväksymä. 
Iskunkestävä maali säilyttää laitteen ulkonäön pitkään.

Työntövarsi. Kaikki etunostolaitteet on vakiovarustettu 
työntövarrella ja työntövarren säilytysjärjestelmällä.

Useita nostotehoja. alkaen 6 kN  - aina 60 kN saakka.

Zuidberg etuvoimanoton antamat tehot täyttävät korkeimmatkin 
tekniset standardit. Etuvoimanoton ominaisuuksiin kuuluu 
sisäänrakennettu öljykylpyinen monilevykytkin. Kytkentä 
tapahtuu sähköisesti ja kytkeytymisaika on säädettävissä. 
Tämä takaa pehmeän tehonsiirron etukiinnitteisille työkoneille. 
Suurin hyöty on käyttöiän pidentyminen etunostolaitteeseen 
kiinnitettäville työkoneille. ECON järjestelmä helpottaa 
voimansiirtoakselin asennusta, järjestelmän ansiosta 
voimanoton akselinpää kääntyy 60 astetta, jolloin on helpompaa 
löytää akselille oikeat urat.

Zuidberg etuvoimanotto on saatavilla lähes kaikille 
traktorimalleille. Zuidberg tarjoaa laajimman valikoiman 
etuvoimanottoja. Suuritehoisia laitteita varten Zuidberg 
etuvoimanotto on varustettu öljynlauhduttimella, joka takaa 
että vaihteiston toimintalämpötila on oikea vaativimmissakin 
työskentelyoloissa. Etuvoimanoton muotoilu yhdessä 
voimansiirtoakseleiden kanssa mahdollistaa työkoneiden 
helpon huollon, kuten esimerkiksi V-hihnojen vaihto. 
Etuvoimanotolla on oma integroitu öljyjärjestelmä eikä se 
vaadi ulkoista öljynlähdettä. Tällainen järjestelmä vähentää 
asennusaikoja ja parantaa luotettavuutta.

Zuidberg etunostolaitejärjestelmän
ominaisuudet 

Zuidberg etuvoimanottojärjestelmä
säädettävällä monilevykytkennällä



NOSTOLAITEJÄRJESTELMÄ



EFC

EFC Pro EASYFLOAT

NOSTOLAITEJÄRJESTELMÄ

EFC. Zuidberg EFC on sähkökäyttöinen ohjausmoduuli etunostolaitteen 
ja etuvoimanoton automaattiseen ohjaukseen.

EFC Pro. EFC Pro on sähkökäyttöinen ohjausyksikkö etunostolaitteen 
täydelliseen hallintaan, sekä etuvoimanoton automaattiseen ohjaukseen.  
Sarja sisältää sähköventtiilin, joka voidaan laajentaa kolmeksi 
venttiililohkoksi.

Easy Float. Etunostolaitteen mekaanisesti toimiva ja automaattisesti 
säätyvä kuormituksenkevennys.

Lisälaitteet ja vaihtoehdot



Zuidberg etunostolaitejärjestelmän kolme suurinta hyötyä ovat: Työ- 
ja polttoainesäästöt sekä tehokkaampi traktorin käyttö. Tehtävät 
on nyt helpommin koordinoitavissa, koska ne voidaan suorittaa 
yhdistetysti. Monelle viljanviljelijälle, maitotilalliselle, puutarhalle ja 
urakoitsijalle etunostolaitteesta ja -voimanotosta on tullut normaali 
lisälaite traktoriin. Sen avulla saatavan monen hyödyn takia siitä on 
tullut korvaamaton apu tilan jokapäiväisissä toiminnoissa.

Käytännön edut

Työsäästöt  

Polttoainesäästöt 

Tehokkaampi traktorin käyttö



Valitessasi Zuidbergin, saat seuraavat edut:
•  Räätälöinti: Etunostolaite sopii täysin traktoriin. Etunostolaite ja 

traktori muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden.
• Nopea, helppo ja ongelmaton asentaminen. 
• Asennus-, käyttö- ja turvallisuusohjeet tulevat tuotteen mukana. 
•  Riittävä käyttöpalveluiden tiimi on valmiina vastaamaan 

kysymyksiin ja tarjoaa ratkaisuja päivittäin. 
•  Tarkoituksenmukaiset takuujärjestelyt tuotteelle, osille ja 
työtunneille.

Perheyritys Zuidberg perustettiin vuonna 1982. Se on etunostolaitteiden markkinajohtaja ja toimii maailmanlaajuisesti. Yrityksen tekniikka-, 

tuotanto-, myynti- ja jälkimarkkinointiosastot on kaikki sijoitettu samaan paikkaan, helpottamaan johtoaseman ylläpitämistä 

etunostolaitejärjestelmien valmistajana. Osastojen hyvällä ja kiinteällä yhteistyöllä varmistetaan laadukas lopputuote. Zuidberg tuotteet 

täyttävät korkeimmat laatu- ja käyttäjävaatimukset. Tuotantoyhtiö on maataloussektorin erikoistuneimpien tuotantoyritysten joukossa. Täysin 

automatisoitu tuotantoprosessi takaa valmistuksessa tasaisen ja korkean laadun. Innovaatio ja erikoistuminen uusimpien tietokonekäyttöisten 

tuotantojärjestelmien käytössä varmistavat yrityksen ainutlaatuisen aseman markkinoilla. 

Erikoistumisen hyödyt.

•  OEM järjestelmien kehitys. Zuidberg tuotteet testataan ja ne 
täyttävät korkeimmat laatuvaatimukset, jotka varmistavat tuotteen 
erinomaisen laadun. 

•  Todella laaja tuotevalikoima. Zuidberg tarjoaa etunostolaitteita 
lähes jokaiseen traktorimalliin, oli kyseessä vanha tai uusi. 
Traktorikohtaisia ratkaisuja on myös saatavilla. 

• Suuri lisälaitevalikoima ja tehokas huolto- ja varaosapalvelu.
• Hyvää vastinetta rahallesi. Tuloksena hyvä investoinnin tuotto.

Valmistaja ei vastaa mahdollisista tekstissä olevista virheistä ja kuvissa käytetyissä laitteissa saattaa olla maakohtaisia eroja.
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