HMV hurtigkobling
- fremtidens koblingssystem

Gir sikrere arbeidsmiljø
og en mer effektiv arbeidsdag!

Hvorfor HMV-systemet?
l HMV hurtigkobling har samme mål som redskapsrammen på frontlastere med SMS.
l Fire festepunkter gir god stabilitet og stor styrke.
l Redskaper kan kobles rett fra bakkenivå uten bruk av paller.
l Har stor lysåpning, som tillater tett montering inntil redskapen, selv på redskaper
som er framoverbygget som t.d. vinsjer og ploger.
l Kan koble redskap og hydraulikk i en og samme operasjon.

Traktordeler
Den robuste og sterke traktordelen finnes i
3 utgaver, tilpasset både eldre og dagens
moderne traktorer - store og små.
Traktordelen er laget med samme byggemål som fronten på lastere etter SMS-mål.
Dette gjør det enkelt å nytte samme redskap foran som bak på traktoren.
Sikkert og hurtig redskapsskifte uten å forlate førersetet.

Traktordel til fronthydraulikk
Fronthydraulikk med HMV åpner muligheter for gode redskapskombinasjoner
fremme og bak på traktoren.
De fire festepunktene med HMV gir uovertruffen styrke.
Traktordel HH3 er tilpasset fronthydraulikk
og må velges til dette formålet.
Alle traktordeler kan leveres med
hydraulisk opplåsing av låsetappene

Velg riktig traktordel til traktoren
Feil geometri

Riktig geometri
Linjen mellom toppstang og trekkstenger
bør være parallelle

Kombirammer
kan monteres på de fleste redskaper. Rammene kan enkelt flyttes over fra redskap til redskap
alt etter sesong. På redskap der kombiramme ikke passer direkte i 3-punkt-festet, brukes påskrujern, L-stag, T-stag eller kulestag.
Hvilken ramme som passer til de ulike redskapene, finner du i HMV sin rikholdige redskapsoversikt (www.hmr-voss.no).

Påskrujern for tilpasning av kombiramme

HMV integrert
I dag blir mange redskaper
levert med HMV-kobling integrert fra redskapsprodusenten.
Selv med HMV-koblingen integrert har en likevel bevart
3-punktskoblingen.
Dette viser at redskapsprodusentene har tillit til vår kobling,
selv på redskaper som utsettes
for ekstreme belastninger.

HMV sveiserammer/
deler
På redskaper som transportskuffer, steinsvanser, vinsjer og
planeringsskjær, kan det med
fordel brukes sveiseramme
evt. sveisedeler. Da kommer
redskapen nær traktoren og i
de fleste tilfeller bevares
3-punkten på redskapen.

HMV tilpasninger
til lastere
Det leveres frontstykker og
kompletteringssatser til frontlastere som John Deere, Lien,
Malm Orstad, Stoll, Trima,
Zetor, Ålø og eldre lastere med
gammel Norsk Standard.
Til fronten leverer HMV tappopplåsing - både manuelle,
hydrauliske og elektrohydrauliske.
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