
JKS products Ltd:n kehittämä putkikäärmevaunu PST 1000 on erinomainen apu 
maakaapeliasennuksiin. Kun vaunu viedään työmaalle ja kuomu nostetaan ylös on laitteisto heti käyttövalmis. 
Varsinainen veto tapahtuu 350 metriä pitkän lasikuitusauvan avulla. Tarvittaessa vaunu voidaan varustaa myös 
pidemmällä lasikuitusauvalla, suurin kelalle mahtuva sauvamäärä on 500m.

Sauvan työntämiseen ja vetämiseen käytetään JKS:n kehittämää välivetolaitetta PPD 402:sta. Se on kahdella 
hydraulimoottorilla toteutettu telavetoinen välivetolaite. PPD 402 pureutuu sauvaan hydraulisen kiristyksen 
avulla joten pito on taattu. Kaksi moottoria takaa tasaisen vedon kumpaan suuntaan tahansa.

Vetolaitteisto on kasattu erilliseen kasettirunkoon. Ratkaisun ansiosta vetolaitteisto voidaan nostaa pois 
vaunusta ja vaunua voidaan käyttää normaalin perävaunun tapaan. Vaunun lavakoko on noin 1,5x3m ja se on 
varustettu ylös saakka leveällä kuomulla.

Vaunu on varustettu led-valoin, joten näkyminen liikenteessä on taattu. Lisäksi vaunusta 
löytyy led-työvalo joka ottaa käyttövoimansa hydraulikoneikosta tai vetoauton akusta. 
Portaattomasti säätyvät takatukijalat varmistavat sen että vaunu saadaan aina tukevasti 
paikoilleen - myös epätasaisessa maastossa.

PST  1000 -putkikaarmevaunu

moving forward

Lisää tehoa ja tuottavuutta maakaapeliasennuksiin!

  Tekniset tiedot :   
  Kokonaispaino: 1000kg  
  Omapaino noin: 650kg *)
  Runko: Kuumasinkitty teräsrunko
  Hinausnopeus: 80km/h 
  Veto-/työntövoima: 3,5kN

.. ..

 *) riippuu varusteista
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Tutustu tuotevalikoimaamme osoitteessa: skt-products.fi

rekisteröity jarrullinen vaunu, JKS:n valmistama kuumasinkitty teräsrunko, 
jarruakselit kumivääntöjousituksella, säädettävä nokkapyörä, työntöjarrut, portaattomasti 
säädettävät takatukijalat, led-valot, heijastimet, PPD 402 välivetolaite, 350 metriä asennusjousta, 
jarrullinen putkikäärmekela, led-työvalo

PST 1000 -putkikäärmevaunun vakiovarusteet:

PST 1000 -putkikäärmevaunun lisävarusteet:
kelan automaattijarru, sähkökäynnistys, hydrauliikan ulosotto, CW 8 minivintturi ja 
lisäjousta 500m saakka

Kelan käsijarru ja muut keskeiset hallintalaitteet suor-
aan käyttäjän ulottuvilla.

Pitkäikäiset ja kestävät led-valot edessä ja takana. 
Ei enää palaneita polttimoita eikä löystyneitä 
liitoksia.

Hydraulisella puristuksella varustettu PPD 402 
-välivetolaite takaa nopean ja sujuvan vedon.

Portaattomasti säätyvät takatukijalat on helppo säätää 
maaston mukaan.
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