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ALA-TALKKARIN LAAJASTA
V-LUMILINKOJEN VALIKOIMASTA
LÖYDÄTTE KOTIMAISEN TUOTTEEN,
JOKA VASTAA TARPEITANNE. https://ala-talkkari.fi

SISÄLLYSLUETTELO
1. Yleistä tietoa Veljekset Ala-Talkkari Oy:stä sekä V-lingoistamme
2. 2-torviset V-lingot
3. ATS 250 2G yksitorvinen V-linko
7. Yhteystiedot

Veljekset Ala-Talkkari Oy on ympäristöystävällisten lämmitysjärjestelmien (puulämmitys) asiantuntija,
jolla on yli 60 vuoden kokemus alalta. Päätuotteitamme ovat testatut lämmityskattilat 30-990 kW sekä
vähäpäästöiset stokerit (kiinteän polttoaineen biopolttolaitteet) 30-990 kW. Valmistamme myös Veto
Cont-lämpökeskukset kokoluokassa 60-2000 kW. Lämmitysjärjestelmämme soveltuvat omakotitalon
lämmittämisestä suurten kiinteistöjen lämmitykseen (mm. maatilat, teollisuusrakennukset).
Tuotteisiimme kuuluvat myös ympäristönhoitokoneet, eli valmistamme traktorikäyttöiset V-lumilingot,
poikittaisruuviset lumilingot sekä hiekoittimet ja U-aurat. Suoritamme myös alihankintakoneistusta
erilaisille asiakasryhmille. Ympäristönhoitokoneita olemme valmistaneet 80-luvulta asti.
Pääkonttorimme sekä tehtaamme sijaitsevat Lapuan Hellanmaassa, Etelä-Pohjanmaalla.
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Tekniset tiedot:

AT 231

AT 251 2G

AT 251 V 2G

2300/2400

2550/2620

2500/2630

Vallileikkurilla varustettuna mm:

2400

2730

2715/2800

Höyläysleveys mm:

2300

2550

2500

Tehon tarve kW:

33-60

50-80

65-

480

770

940
halkaisija 980, syöttölavat

Työ-/kuljetusleveys mm:

Paino kg:

halkaisija 650, 2-päinen

halkaisija 760, syöttölavat

Heittosiipien määrä/vahvuus mm:

Syöttöruuvin halkaisija mm:

4/8

4/10

4/10

Heittokammion halkaisija mm:

650

800

1020

Pto akselin korkeus maasta mm:

400

460

560

Heittokammion syvyys mm:

270

330

400

KAT 2

KAT 2

KAT 2

sileä/hammastettu

verkkoterä + luistopinta

verkkoterä + luistopinta

Hardox 500/10

600 HB/9

600 HB/9

ei

kyllä/Hardox 400/12

kyllä/Hardox 400/12

3-pistekiinnitys:
Terä:
Terämateriaali mm:
Ruuvikiinnikkeinen takaterä/materiaali/mm:
Ura-akseli:

1 3/8

1 3/4

1 3/4

ei

kyllä/EGT 80

kyllä/EGT 80

Heittosuunnan
hydraulinen valinta,

Pyörävarustus

Levikesiipi oikea
(ei höyläävä)

Vallileikkuri

Vallileikkuri

Levikesiipi vasen
(ei höyläävä)

Nivelakseli sisältyy toimitukseen:

Lakattu maalipinta pysyy siistinä ja
kiiltävänä (kuvassa AT-251 V 2G).

Lisävarusteet:

max 2630
2-torviset V-lingot
Yläreunoista saranoiduilla hydraulisilla
sulkuluukuilla voidaan ohjailla
lumisuihkua (kuvassa AT-251 2G).

945

AT-231 on 45-90 Hv traktoreihin suunniteltu edullinen ja suosittu
perus-linko, jota on valmistettu jo yli 15000 kappaletta. Lingon runkorakenne on vahva ja siipikulma optimaalinen. AT-231 -mallissa on markkinoiden parhaat nuoskalumiominaisuudet kokoluokkaansa nähden.
Linkoon on saatavilla lisävarusteena hydrauliset lumiluukut.

Verkkoterät ja korkeussäädettävät tukijalakset
kuuluvat vakiovarusteisiin (AT 251 2G).
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Kuvassa AT-231.
AT-251 2G on vuonna 2018 kokonaan uudistunut linkomalli, joka soveltuu
erityisesti traktoreihin kokoluokassa 70-110 Hv. Lingossa on uutuutena
epäsymmetrinen runkorakenne, jossa siipien avautumiskulma on optimoitu siten
että lumi liukuu kitaan mahdollisimman tehokkaasti.
Lingossa on tehokas kahdeksalla heilurilavalla varustettu syöttömekanismi, sekä
hiljainen ja polttoainetaloudellinen kiinteälapainen heittosiivikko. Hydrauliset
lumiluukut ovat yläreunastaan saranoidut, joten lumisuihkua voi ohjailla
luukkujen asentoa muuttamalla.
AT-251 2G-mallissa on vakiovarusteena verkkoterät ja niiden päällä erillinen
kulutusteräksestä valmistettu pintaterä. Pintaterä estää lumen valumisen
verkkoterän läpi, jättäen kuitenkin työjäljen sopivan karheaksi. Takaterä on
pulttikiinnitteinen. Lisävarusteena on saatavilla pyörävarustus sekä siipeen
kiinnitettävä vallileikkuri.
Toimitus sisältää vapaakytkimellisen nivelakselin.

https://
ala-talkk
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AT-251 V 2G on alennusvaihteellinen linkomalli 90-150 Hv
teholuokkaan. Nimestään huolimatta V-malli on suoravetoista
sisarmalliaan huomattavasti massiivisempi. Korkeampi
runkorakenne ja metrin halkaisijalla oleva heittosiivikko takaa sen,
että linko toimii tehokkaasti paksussakin lumihangessa. Lingon
vakio työleveys on 2,5 metriä ja lisävarusteena saatavilla levikesiivillä työleveys voidaan kasvattaa 2,75 metriin.
Lingossa on kattava vakiovarustus, kuten yläreunastaan
saranoidut ja lumen ohjailemisen mahdollistavat hydrauliset
lumiluukut, lumen tarttumista estävät muovipinnoitetut siivet,
pulttikiinnitteinen takaterä sekä siivissä hyvin kulutusta kestävät
tuplaverkkoterät luistolevyllä.
AT-251 V 2G-mallissa on laadukas ja järeä alennusvaihde. Alennusvaihteellinen linko mahdollistaa suurten lumimassojen raivauksen
pienellä traktoriteholla. Vaihteellinen linko on myös huomattavasti
polttoainetaloudellisempi vaihtoehto kuin suoravetoinen linko.
Toimitus sisältää vapaakytkimellisen nivelakselin.
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ATS 250 2G-lumilinkoon on saatavana
lisävarusteena mm. pyörävarustus.

max 263
0

Hammastettu takaterä on saatavana lisävarusteena.

ATS 250 2G - yksitorvinen
V-linko

Tekniset tiedot, ATS 250 2G:
Työ-/kuljetusleveys mm:

2550/2650

Vallileikkurilla varustettuna mm:

ATS-250 2G on yksitorvinen linko, joka on suunniteltu traktoreihin kokoluokassa 70110 Hv. Lingossa on epäsymmetrinen runkorakenne, jossa siipien avautumiskulma on optimoitu siten että lumi liukuu kitaan mahdollisimman tehokkaasti.
Lingon rakenne perustuu kaksitorviseen suoravetoiseen AT-251 2G-malliin.

2690

Höyläysleveys mm:

2550

Tehon tarve kW:

55–80

Paino kg:

760

Syöttöruuvin halkaisija mm:

halkaisija 760, syöttölavat

Heittosiipien määrä/vahvuus mm:

4/10

Heittokammion halkaisija mm:

800

Heittokammion syvyys mm:
Ura-akseli:
Pto akselin korkeus maasta mm:
V.O.A. kierrosluku, r/min:

Hardox 400

2265

945

Yksitorvinen linko soveltuu erityisesti taajama- ja kiinteistöurakointiin, jossa
lingottavaa lunta pitää ohjata tarkasti ja turvallisesti. Lumitorvi on muotoilultaan
hyvin virtaava ja 2-osainen säädettävä lippa ohjaa lumen tarkasti haluttuun paikkaan.
Lumitorvessa on vakiona hydraulinen torven kääntö ja mekaaninen lipan ohjaus.

310

Heitokammion materiaali:

3-pistekiinnitys:
Terät:

AT-250 2G-mallissa on vakiovarusteena verkkoterät ja niiden päällä erillinen kulutusteräksestä valmistettu pintaterä. Pintaterä estää lumen valumisen verkkoterän läpi,
jättäen kuitenkin työjäljen sopivan karheaksi. Siipien alareunassa on kulutuspalat
katukiveyksiä vastaan. Takaterä on pulttikiinnitteinen.
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Lisävarusteena on saatavilla hydraulinen lipan ohjaus, pyörävarustus, lastausjatke,
sekä siipeen kiinnitettävä vallileikkuri.
ari.fi
talkk
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Toimitus sisältää vapaakytkimellisen nivelakselin.
http
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Terämateriaali mm:
Ruuvikiinnikkeinen takaterä/materiaali/mm:
Säädettävät jalakset:
Takajalas:
Lumitorven kääntö:
Nivelakseli sisältyy toimitukseen/tyyppi:

1 3/4
440
540
kyllä
verkkoterä + luistopinta (Hardox 400)
600 HD/9
kyllä/Hardox/400/12
3 kpl
kyllä
hydraulinen 220 °
kyllä/EGT 80

Lisävarusteet:
Vallileikkuri,
Pyörävarustus,
Hydraulinen lipan ohjaus,
Hammastettu takaterä
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Kotimaisia ja luotettavia
ympäristönhoitokoneita
Ala-Talkkarilta...
Valmistaja:
Veljekset Ala-Talkkari Oy
Hellanmaantie 619
62130 LAPUA

Tuotteita
m

me myy:

kautta m

aan

Puh: (06) 433 6333
Fax: (06) 437 6363
Email: asiakaspalvelu@ala-talkkari.fi
https://ala-talkkari.fi

22.9.2021

Valmistaja pidättää oikeuden muutoksiin.
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