
Antalet fabrikat och modeller av lastmaskiner, teleskoplastare, mindre lastmaskiner och glidstyrda 
lastare ökar hela tiden. Alltså ökar behovet hela tiden av olika fästen till våra redskap. 

Det är därför mycket viktigt att du aldrig blir låst till en viss typ av fäste. Nästa gång du byter lastar-
traktor blir det istället för traktor med lastare kanske en teleskoplastare eller lastmaskin. Därför har 
de flesta (gäller ej pallgafflar där fästet är en bärande del i konstruktionen) K.T.S-redskap bultade 
fästen. Lossa 8 st. M16-bultar och montera enkelt det nya fästet. Detta är mycket enklare och säkrare 
än att skära bort det gamla fästet och montera ett nytt. 

För dig som har redskap med svetsade fästen, har redskapet tillsammans med en granne eller till ex-
empel vill sätta redskapet i frontlyften, har K.T.S olika adaptrar. Det gör att en balgrip med Eurofäste 
med hjälp av K.T.S Adapter kan passa på en JCB teleskoplastare. 

K.T.S har haft bultade fästen på redskapen sedan början av 1990-talet. Det är mycket väl utprovat 
och vi vet att det håller! 

K.T.S har två modeller på adaptern: 5,0 ton med 3-punkt mot maskinen och Stora BM mot redskapet 
(bild 1 nedan) för lastmaskiner och 3,0 ton (bild 2 nedan) för lastartraktorer och mindre lastmaskiner. 

Det är mycket viktigt att du väljer adapter/fäste som motsvarar maskinens lyftförmåga. 

Vi har många bultbara fästen i vårt sortiment. Kontakta oss gärna om du inte hittar det du söker, så 
försöker vi att hjälpa till! 

K.T.S Adapter och bultade fästjärn 
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Bild 3 till höger visar 3-tonsadaptern (art.nr. 
KTSA521) med fäste som passar redskap med Trima/
SMS alternativt Euro. 

 

Den övre bilden visar sidan som är mot redskapet. 
Ytterst upptill passar krokarna på redskapets Euro-
fäste, och där innanför passar redskap med Trima-/
SMS-fäste. Adaptern har mekanisk låsning av sprin-
tarna nedtill med hjälp av spaken som syns i mitten av 
adaptern. 

 

Den nedre bilden visar sidan som är mot maskinen. 
De fyra fästesplattorna har en hålbild som gör att alla 
K.T.S bultbara fästen passar där, något som gör adap-
tern mycket flexibel. Vi har ett 30-tal olika bultbara 
fästen i vårt sortiment. Se separat information om 
dessa! Om vi inte har det fäste du söker i bultbar vers-
ion kan det ju vara ett alternativ att köpa ett svetsfäste 
att svetsa dit istället. 
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