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AFT 45: Traktorikiinnitteinen ketjukaivuri 
 
 

  
 
 

 
AFT 45 -traktorikiinnitteinen ketjukaivuri 
on kevytrakenteinen mutta kestävä. Tämä 
ketjukaivuri on tarkoitettu käytettäväksi 
traktoreissa, joiden teholuokka on välillä 
20-45 hv. 
 
Ketjukaivuri on suunniteltu erikoisesti 
viheralueille, kuten golf- ja 
jalkapallokentille. Myös maatalouden eri 
tarpeet on huomioitu. Erilaisten putkien ja 
kaapeleiden asentaminen on helppoa. 
 
Ketjukaivuri AFT 45 voidaan varustaa 
monenlaisilla ketjukaivuupäillä, 
tehokkailla halkaisupyörillä ja maata 
siirtävillä sivukuljettimilla. 
 

 
 

 



NH-KONEET OY 
NH-KONEET OY 
Kuusimäentie 1 01900 Nurmijärvi 

Kerro mitä tuotteita tarvitset – me järjestämme sen! Puh: +358 44 2700374 
Email: nh-koneet@nh-koneet.com 
www.nh-koneet.com 

 

 
 

 
Kiinnitettynä hydrostaattisen vaihteiston 
omaavan traktoriin, monikäyttöinen 
ketjukaivuri AFT 45 on selvästi 
taloudellisempi kuin vastaava 
itsekulkevakone. 

T E K N I S E T  T I E D O T 
Kaivuuketju 
63,5 mm erittäin kestävä ketju 
saatavilla 125, 150 tai 200 mm 
leveisiin kaivuupäihin 

 
Syvyyden säätö 
Käytetään traktorin hydrauliikkaa. 
Ohjataan hallintalaitteilla ja laser 
toimivilla solenoidilla riippuen 
ohjearvoista 

 
 
Tarkoitettu urheilu- ja golfkentille, jonne 
asennetaan tai korjataan jo olemassa 
olevia salaoja- tai kasteluputkia. 

Hampaat ja terät 
Silikooni mangaani jousiteräs 
kovennetuilla reunoilla 
Saatavilla myös koviin ja karkeisiin 
olosuhteisiin karpiditerät 

Kaivuupyörä 
Täysin suljettu kaivuupyörä 
käännettävillä kaksiosaisilla terillä 
tai hampailla, jotka helposti 
vaihdettavissa 
Saatavilla 40,50, 60 ja 70 mm 
leveinä, maksimi työsyvvyys 450 
mm 

 
• Kaivaa nopeasti ja siististi 
• Laaja valikoima erilaisia 

ketjukaivuupäivä 40 – 200 mm aina 1,2 
m syvyyten asti 

• Erittäin nopea ja kapea kaivuupyörä 
mahdollisuus 

• Kaivuumaa voidaan siirtää kuljettimella 
vieressä kulkevaan ajoneuvoon, jolloin 
maanpinta jää siistiksi 

• 63,5 mm täysin irroitettava ketju 
• Jatkuvasti muutettava syvyyden säätö 

 
• Valinnainen laser-

syvyysmittausjärjestelmä, jolla saadaan 
tarkasti oikeat kallistukset 

Kaivuupuomi 
3 erilaista mahdollisuutta riippuen 
halutusta maksimi työsyvyydestä, 800, 
1000 ja 1200 mm 

 

 

   
Vaihteisto 
Kaivuupää saan voimansa traktorin 
voimaulosotolta. Säädettävä 
momenttiturvakytkin ja myötäpäivään 
pyörivä kulmavaihde 

Traktorin vaatimukset 
Teho: 20-45 hv (15-34 kW) 
3-pistekiinnitys kategoria 1 tai 2, 
540 kierrosta/min 
Hydrostaattinen vaihteisto tai 
ryömintävaihde 
Etupainot, mikäli käytetään 
kuljetinta 
Hydrauliikka 10l/min tai 150 bar 

 
 

•  

Kuljetin 
Ohjauslevyt ohjaavat maa-aineksen 
kuljettimelle, joka sijaitsee kaivuupään 
edessä 
Kuljetin voidaan taittaa 
kuljetusasentoon 

Paino 
390-530 kg riippuen varusteista 

 


