
Slitstålen är delade och tillverkade av Olofsfors® i Nordmaling i 500 brinells hårdhet för bästa kvalitet. Bla-
det går endast att utrusta med släta slitstål. 

Bladet på bilden är utrustat med snövinge som är extrautrustning. 
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K.T.S Schaktblad 2,50 m för 3-punktslyften 

K.T.S har förutom sitt proffsblad även ett 3-punktsblad för dig som i huvudsak ska röja snö. Naturligtvis är även det 
bladet tillverkat i dubbel plåt för att öka vridstyvheten i bladet, något som gör det många gånger starkare. 
Dubbelplåten med invändiga ”takstolar” bildar en lådkonstruktion, precis som på våra proffsblad. 
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Svängpunkten på bladet går genom en 80 mm stålaxel med bronsbussningar. 

Hydraulsvängningen och vändningen av bladet görs med en hydraulcylinder som sitter på ovansidan av 
bommen. 
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Även om bladet är standardutrustat är det möjligt att svänga bommen manuellt. Lossa sprinten A och vrid 
bommen till önskat läge. Det finns fem olika inställningar. Det går som extrautrustning att montera en 
hydraulcylinder för svängning av bommen. 
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K.T.S 3-Punktsblad är standardutrustat med fäste för stödhjul. Det går att köpa till stödhjul efter leveransen. 
K.T.S är alltid fraktfritt och kostar inte mera att köpa till för eftermontering. 4 

K.T.S 3-Punktsblad 2,50 m standardutrustat. 
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Kraftiga stora stödhjul 6,00-9 / 6-lagers med många inställningsmöjligheter. 
Extrautrustning. Här är bladet vad vi kallar fullutrustat, d.v.s. två cylindrar, hjulställ och snövinge. 6 

Specifikationer för K.T.S 3-punktsblad 2,5 m 
Benämning Standard / Specifikation Extrautrustning 

Antal cylindrar 1 st. bladet vändbart från förarplatsen 

1 cylinder extra, hydraulisk sväng på bom 
- 

Pristillägg, standard är manuell låsning 
med sprint 

Arbetsbredd, utan snövinge 2,50 m 

Arbetsbredd, med snövinge 2,96 m / extrautrustning 

Höjd på skär 0,63 m 

Dimension på genomgående stålaxel till svängen 80 mm 

Anfästning till 3-punkten Kategori 2 Hydraularmar 28 mm - Tryckstång 25 mm  

Hjuldimension - 6,00-9 / 6-lagers Extrautrustning 

Slitstål tjocklek x bredd, standard 10 x 200 mm slätt 

Slitstål hårdhet 500 brinell Olofsfors®  

Tandade slitstål Ej möjligt 

Manövrering av K.T.S-blad standard antal hydrauluttag som åtgår 1 dubbelverkande 2 dubbelverkande 

El-ventiler för att reducera antal hydrauluttag 
- 

6/2-ventil; åtgår 1 st. dubbelverkande 
istället för 2 st. (extrautrustning) 

Gasackumulatorer för att ta upp kraftiga chockbelastningar i hydraul-
systemet vid påkörning av höga hinder 

1 st på svängen, extrautrustning 
2 st: 1 st på svängen och 1 st på bom-

men, extrautrustning 

Hydraulslangar och kopplingar Levereras som standard med 3/8” hydraulslangar samt 4 st. handelar AQ 
standard hydraulkopplingar 1/2”. Längden på slangarna för anslutning är ca 
1,0 m framför 3-punktsinfästningen 

Vikt 478 kg standardutrustat 610 kg fullt utrustat 

Bladet är samma på båda modellerna 


