
Tuplasti parempi



Luotettava
   kumppani

Raju vanteet & kiinnikkeet
• Raju varustetaan irrotettavalla, hitsattavalla tai 

ketjukiinnitteisellä välivanteella.
• Vanne on valmistettu kansainvälisien standardi-

en edellyttämällä tavalla.
• Mittatarkkuus on huippuluokkaa, mikä on tär-

keää kovassa rasituksessa ja suurilla nopeuksilla 
ajettaessa.

• Raju-levikepyörän asennus on vaivatonta liuku-
kiskon ja tarkan sovituksen ansiosta.

 Kiinnikettä voidaan liu’uttaa liukukiskoa pit-
kin tarkasti traktoriin asennetun kiinnikkeen 
kohdalle. Tällä asennusmenetelmällä vältetään 
raskaan levikkeen pyörittäminen.

• Raju on mitoitettu tarkasti kaikille vannetyy-
peille. Siksi Raju-levikevanne saadaan tiukasti 
koneen omaa vannetta vasten rasittamatta 
vetokiinnikkeitä.

Levikevanteen avulla vähennetään haitallista maaperän 
tiivistymistä ja siten parannetaan maan tuottavuutta.

Maan pintakerroksen tiivistyessä kasvien kasvulle
välttämätön muru- ja huokosrakenne rikkoutuu, 

jolloin veden, ravinteiden ja kaasujen kulkeutuminen 
vaikeutuu. 

Paripyöriä kannattaa käyttää



Varma & vaivaton

Raju on luotettava valinta
Raju on palvellut viljelijöitä ja urakoitsijoita jo vuodesta 1969. Strategiamme on kehittää ja valmistaa tuoteteknologiaa, 

joka säästää energiaa ja ympäristöä, vähentää ja helpottaa maataloustyötä sekä parantaa tilojen kannattavuutta. 
Palvelumme on kokonaisvaltaista ja tähtää pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin.

                  Kiinnitysvaihtoehdot

Teleskooppikiinnike
• Nopea kiinnittää ilmatyökalulla
• Helppo käsitellä
• Jämerä
• Suojattu rakenne estää kierteen 
 vaurioitumisen
• Pituudet: 39-61, 49-81, 67-117 cm.

Tarjous / Tilaus
Pvm: Tarjousnumero: Myyjä:

Koodi: Tuote: Hinta € / Alv 24%

  Hinta yhteensä    

UUSI -Raju dual ketjukiinnike
•  Hyvin huollettuna kestävä kiinnike
    • monikäyttöinen: apv / Raju
  • Perinteinen kiinnitysmuoto
• 74 cm -> 21 lenkkinen
• 104 cm -> 33 lenkkinen

Panta pikalukolle / 
teleskoopille

teräskaulusvanteeseen

Ketjun kiinnitin 
+ pultti

* Hyödyllisyysmallisuoja vireillä.

Välivanteen kiinnitys ketjulla

Raju-pikalukko
• Nopea kiinnittää ja irroittaa
• Kestävä
• Turvallinen
• Pituus >128 cm saakka 
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RAJU-pikalukko
     ammattikäyttöön

VAHVEMPI 
KUIN KOSKAAN

Levikevanteen avulla voidaan 
ehkäistä haitallista maaperän 
tiivistymistä, ja siten parantaa 
maan tuottavuutta.•  Nopea kiinnittää ja irrottaa

•  Kestävä 
•  Turvallinen
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RAJU pikalukko - kokovalikoima

rajuvanteet.fi


