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SLÄPSERIEN AV FORESTEEL
Kompakta tippsläp med toppkvalitet för kommunal och parkskötselutrustning.

FT-2200
Släpet med 3-vägstipp

2200 kg

485 kg

1250 x 2440 mm

FT-2500 OFFROAD
Släpet med 3-vägstipp

2500 kg

525 kg

1250 x 2440 mm

FT-3500
Compact tipper

~ kg

~ kg

~ mm

FT-LEAF-TRAILER
Tippvagn för hög hastighet  

2020 kg

680 kg

1650 x 2560 mm

NY MODELL
SNART 

TILLGÄNGLIG

NYHET NYHET

FT-MINI NYHET

Trädgårdsassistent

500 kg

125 kg

1000 x 1500 mm

FT-600
Det lätta släpet

600 kg

225 kg

1000 x 2000 mm

FT-1000
Universalsläpet

1000 kg

360 kg

1250 x 2000 mm

FT-1300 OFFROAD
Det flexibla släpet

1300 kg

370 kg

1250 x 2000 mm
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Foresteel är ett estniskt utvecklings- och produktionsföretag 
som fokuserar på högkvalitativa kompakta släplösningar för 
maskiner inom park- och grönområdesbranschen och för 
hobbyanvändare.

Vårt uppdrag har ända från början varit att leverera 
högkvalitativa, skräddarsydda lösningar till sektorn av mindre 
maskinutrustning. Vårt produktsortiment inkluderar en serie 
av små släp och lövuppsamlingslösningar som utgör en 
kompakt och samtidigt effektiv kombination för städning av 
olika områden från gårdsplan till stora parkytor från löv och 
skräp.

Genom kontinuerlig produktutveckling vill vi tillhandahålla en 
flerfunktionell släpserie med ett brett urval av skräddarsydda 
tillbehör för olika ändamål för att lösa problem i det dagliga 
arbetet inom den växande sektorn av fastighetsskötsel.

Foresteel erbjuder välbeprövade lösningar för kommuner, 
företag inom grönområdesskötsel, trädgårds- och 
grönområdesentusiaster, parkskötareoch hobbyanvändare 
världen över.

Foresteels sugenheter hjälper att samla upp löv på hösten 
och våren, rensa gräsmattor från klippt gräs och skräp och 
göra parkskötsel och underhåll av vägkanter enklare och 
lättare än någonsin.

VÅR HISTORIA

PROJEKTERING OCH TILLVERKNING
Foresteel använder de senaste teknikerna för projektering, utveckling och tillverkning av produktserien. Projektering sker 
med den senaste CAD-programvaran för att bäst optimera våra produkter med hänsyn till hållfasthet och olika parametrar. 
Vi använder högprecisa tillverkningstekniker såsom laserskärning och CNC-bockning för att tillhandahålla våra kunder 
produkter med suverän kvalitet. 

Vi arbetar dagligen med att upprätthålla varumärkets grundvärden. Integritet, kvalitet, engagemang och innovation är de 
ideal som vi strävar efter. Vi har över 3400 m2 produktionsyta vilket möjliggör oss att snabbt höja vår produktionsvolym 
och samtidigt aktivt expandera till olika länder. Vi arbetar kontinuerligt med utveckling och innovation med utgångspunkt i 
kundernas förtroende för att erbjuda ett ännu bättre produktsortiment.

Se produktvideor www.foresteel.eu

Foresteel Official

instagram.com/foresteel

facebook.com/foresteel.eu

www.foresteel.eu
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http://www.foresteel.eu/
https://www.youtube.com/channel/UCnGStzIvsDkYmZ7T1bwH6og
https://www.instagram.com/foresteel/
https://www.facebook.com/foresteel.eu
http://www.foresteel.eu/
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ÖVERBELASTA ALDRIG DINA MASKINER.

VÄLJ ETT SLÄP MED RÄTT STORLEK FÖR DINA 
KOMPAKTA MASKINER.
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PERFEKT PASSFORM FÖR
    • Gräsklippartraktorer
    • Golf
    • Eldrivna fordon
    • ATV och UTV

Se produktvideor på www.foresteel.eu

* Standardutförande

FT-MINI | SpecIFIkaTIoNer

Lastkapacitet: 500 kg

Tomvikt: 125 kg

Innermått , (B x L): 1000x1500 mm

Totallängd: 2333 mm / 2660 mm (med lövsug kit)

Totalbredd: 1110 mm

Totalhöjd: 848 mm

Lastningshöjd: 548 mm

Lämhöjd: 300 mm

Tiltvinkel: 41 grader, manuell

Volym: 0.6 m3 / 2 m3 (med upphöjningar)

Max hastighet: 25 km/h / 40km/h

Hjulmått: 20” x 10” x 8”

Tippningslösning
• Manuell tippning; Låsning med klämma

FT-MINI
SLÄP FÖR SMÅ DRAGFORDON

Det suveränt kompakta och lätta FT-MINI med manuell tippning är en nyhet inom Foresteels produktsegment 
för åkgräsklippare och ATV-fordon. Vi har utgått från kundernas önskemål och behov och är nu stolta över att 
få presentera ett nytt, mindre och lättare tillbehör till åkgräsklippare, ATV och elfordon. Tack vare vår beprövade 
flerfunktionell plattformstomme, enkel manuell tippning, breda gräsdäck och estetiskt tilltalande utseende kan 
FT-MINI göra dina säsongsarbeten på gårdsplanen eller i parken både enklare och trevligare! #hemassistent

   KOPPLING
   • D50 kulkoppling *
 
   Kopplingshöjd 335 mm 
   (från marken)

   HJULTILLVAL
   • Gräsdäck *
   • Terrängdäck

TILLVAL TILL SLÄP 
Välj de tillval som uppfyller dina behov.

MINIvac 
Lätt och enkel lövsamling 
med FT-MINI MINIvac-
paketet. Effektiv uppsamling 
av löv/gräs med hjälp av
gräsklipparkopplingen.

Bevattningssystem
Kompakta vattentankar 
med låg tyngdpunkt med 
H o n d a - p u m p s y s t e m 
och kombinationer av 
bevattnings- och sugslangar.*

* Tillgängliga tankar: 125 / 200 / 450 / 600 / 1000 / 2000 litres

http://foresteel.eu/?page=products&cat=municipal-park


PERFEKT PASSFORM FÖR
    • Gräsklippartraktorer
    • Minilastare
    • Eldrivna fordon
    • ATV och UTV

Se produktvideor på www.foresteel.eu

* Standardutförande

FT-600 | SpecIFIkaTIoNer

Lastkapacitet: 600 kg

Tomvikt: 225 kg

Innermått , (B x L): 1000x2000 mm

Totallängd: 3240 mm

Totalbredd: 1110 mm

Totalhöjd: 900 mm

Lastningshöjd: 600 mm

Lämhöjd: 300 mm

Tiltvinkel: 50 grader

Volym: 0.6 m3 / 2 m3 (med upphöjningar)

Max hastighet: 25 km/h / 40km/h

Hjulmått: 20” x 10” x 8”

Tippningsmöjligheter
• Hydraulslang (standard)
• Manuellt med handpump
• Elektriskt-hydrauliskt system

FT-600
DET LÄTTA SLÄPET

När man söker en lätt och flerfunktionell släp till din maskinutrustning så har FT-600 en hel del att erbjuda. Det lätta 
hydrauliska tippsläpet med plattformstomme är utarbetat för små maskiner såsom större gräsklippartraktorer, eldrivna 
fordon, golf- och parkfordon, ATV och UTV. Tillval för tippning såsom ett elektriskt-hydrauliskt system eller ett manuellt 
system med handpump gör släpet bekvämt och lätt att använda med valfritt dragfordon.
Plattformstommen och den ergonomiska lastningshöjden gör lastningen och nedlastningen lätt och bekväm. 

   FÖRLÄNGNINGAR
   • 700 mm nätförlängningar

   PVC TILLVAL
   • Övre PVC-överdrag
   • Inre PVC-överdrag

   HYDRAULSYSTEMET
   • Hydraulslang *
   • Manuellt med handpump
   • Elektriskt-hydrauliskt

   TILLVAL FÖR KOPPLING
   • D50 kulkoppling *
   • D32/D45 dragögla
   • D50 lång koppling

   HJULTILLVAL
   • Gräsdäck *
   • Terrängdäck

TILLVAL TILL SLÄP 
Välj de tillval som uppfyller dina behov.
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http://www.foresteel.eu/
http://foresteel.eu/?page=products&sub=ft-600


FT-600 | SpecIFIkaTIoNer

Lastkapacitet: 600 kg

Tomvikt: 225 kg

Innermått , (B x L): 1000x2000 mm

Totallängd: 3240 mm

Totalbredd: 1110 mm

Totalhöjd: 900 mm

Lastningshöjd: 600 mm

Lämhöjd: 300 mm

Tiltvinkel: 50 grader

Volym: 0.6 m3 / 2 m3 (med upphöjningar)

Max hastighet: 25 km/h / 40km/h

Hjulmått: 20” x 10” x 8”

Tippningsmöjligheter
• Hydraulslang (standard)
• Manuellt med handpump
• Elektriskt-hydrauliskt system

TILLBEHÖR FÖR FT-600 
Utarbetade för att få arbetet gjort. Komplettera släpet med de tillbehör som du behöver.

TILLBEHÖR

MINIVAC 
Lövsug på grundnivå med 6 
hk B&S-motor. Utmärkt för 
gräsklipparkopplingen.

MIDVAC
Lövsug på mellannivå med 13 
hk B&S-motor. Den bästa på 
mellannivå.

PROVAC
Lövsug med 18 hk B&S-
motor och elstart. Den bästa 
för krävande arbeten.

Vattentank
Kompakt vattentank med 
12V eller bensindriven 
pumpsystem. 450/600 L

Chassimonterad enhet
Enkel men effektiv sugenhet 
för lättare städning med 
valfritt dragfordon.

Effektiv anslutning: gräsklipparkopplingen.

Lövborste H120
Hydraulisk lövborste för 
professionell områdesskötsel.

Chassimonterad sugenhet – det bästa 
alternativet för gräsklipparkopplingen.

Översikt över det lätta släpet
 Styv och stark A-stomme
 Tippstomme av plattformtyp
 Kraftfull hydraulisk tippning
 Förstklassiga modulbaserade tillbehör
 Ultralätt
 Konstruktion och komponenter med hög kvalitet
 Beprövad flexibilitet – lätt manövrering i trånga ställen
 Gräsdäck för minimal skada på gräsmattan
 Optimal storlek för dragfordonets bredd

Beprövade, tillförlitliga resultat

Lövsug tillbehör
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https://www.youtube.com/watch?v=d68CO9VLSEg
https://www.youtube.com/watch?v=xsfK1POeGP8


PERFEKT PASSFORM FÖR 
    • ATV och UTV
    • Småtraktorer
    • Minilastare
    • Eldrivna fordon

Se produktvideor på www.foresteel.eu

* Standardutförande

FT-1000 | SpecIFIkaTIoNer

Lastkapacitet: 1000 kg

Tomvikt: 360 kg

Innermått , (B x L): 1250x2000 mm

Totallängd: 3300 mm

Totalbredd: 1360 mm

Totalhöjd: 980 mm

Lastningshöjd: 680 mm

Lämhöjd: 300 mm

Tiltvinkel: 50 grader

Volym: 0.75 m3 / 2.5 m3 (med upphöjningar)

Max hastighet: 25 km/h / 40 km/h

Hjulmått: 23” x 10.5” x 12”

Tippningsmöjligheter
• Hydraulslang (standard)
• Manuellt med handpump
• Elektriskt-hydrauliskt system

FT-1000
UNIVERSALSLÄPET

Det lätta och samtidigt rejäla tippsläpet med 1000 kg lastkapacitet är absolut värt att överväga. Det 
flerfunktionella hydrauliska tippsläpet med plattformstomme är avsett för mindre maskiner såsom 
småtraktorer, eldrivna fordon, minilastare, ATV och UTV.
Ett universalsläp för din ATV, UTV eller småtraktor som tar hand om dina grönarbeten.

   FÖRLÄNGNINGAR
   • 700 mm nätförlängningar
   • 300 mm extra sidolämmar

   PVC TILLVAL
   • Övre PVC-överdrag
   • Inre PVC-överdrag

   HYDRAULSYSTEMET
   • Hydraulslang *
   • Manuellt med handpump
   • Elektriskt-hydrauliskt

   TILLVAL FÖR KOPPLING
   • D50 kulkoppling *
   • D32/D45 dragögla
   • D50 lång koppling
   • D32/D45 lång dragögla

   HJULTILLVAL
   • Gräsdäck *
   • Terrängdäck

TILLVAL TILL SLÄP 
Välj de tillval som uppfyller dina behov.
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http://www.foresteel.eu/
http://foresteel.eu/?page=products&sub=ft-1000


FT-1000 | SpecIFIkaTIoNer

Lastkapacitet: 1000 kg

Tomvikt: 360 kg

Innermått , (B x L): 1250x2000 mm

Totallängd: 3300 mm

Totalbredd: 1360 mm

Totalhöjd: 980 mm

Lastningshöjd: 680 mm

Lämhöjd: 300 mm

Tiltvinkel: 50 grader

Volym: 0.75 m3 / 2.5 m3 (med upphöjningar)

Max hastighet: 25 km/h / 40 km/h

Hjulmått: 23” x 10.5” x 12”

Tippningsmöjligheter
• Hydraulslang (standard)
• Manuellt med handpump
• Elektriskt-hydrauliskt system

TILLBEHÖR FÖR FT-1000 
Utarbetade för att få arbetet gjort. Komplettera släpet med de tillbehör som du behöver.

TILLBEHÖR

Forestry posts
Convert FT-trailer into a 
forestry trailer with add-on 
forestry posts.on.

MIDVAC
Lövsug på mellannivå med 13 
hk B&S-motor. Den bästa på 
mellannivå.

PROVAC
Lövsug med 18 hk B&S-
motor och elstart. Den bästa 
för krävande arbeten.

Vattentank
Kompakt vattentank med 
12V eller bensindriven 
pumpsystem. 600/1000 L

Chassimonterad enhet
Enkel men effektiv sugenhet 
för lättare städning med 
valfritt dragfordon.

Lövborste H120
Hydraulisk lövborste för 
professionell områdesskötsel.

FT-1000 är utmärkt för grönområdess-
kötsel med ATV.

Chassimonterad sugenhet – för effektiv städ-
ning av kommunala områden och gräsmattor.

Översikt över universalsläpet
 Styv och stark A-stomme
 Tippstomme av plattformtyp
 Kraftfull hydraulisk tippning
 Förstklassiga modulbaserade tillbehör
 Lätt och kompakt släp för gräsmattor
 Konstruktion och komponenter med hög kvalitet
 Beprövad flexibilitet – lätt manövrering i trånga ställen
 Gräsdäck för minimal skada på gräsmattan
 Justerbar dragstång - 6 olika lägen

Lövsug tillbehör
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https://www.youtube.com/watch?v=uUz940RFdYY


PERFEKT PASSFORM FÖR 
    • ATV och UTV
    • Småtraktorer
    • Minilastare

Se produktvideor på www.foresteel.eu

* Standardutförande

FT-1300 oFFroaD | SpecIFIkaTIoNer

Lastkapacitet: 1300 kg

Tomvikt: 370 kg

Innermått , (B x L): 1250x2000 mm

Totallängd: 3300 mm

Totalbredd: 1360 mm

Totalhöjd: 1018 mm

Lastningshöjd: 718 mm

Lämhöjd: 300 mm

Tiltvinkel: 50 grader

Volym: 0.75 m3 / 2.5 m3 (med upphöjningar)

Max hastighet: 25 km/h / 40 km/h

Hjulmått: 20” x 10” x 8” (pendelboggi)

Tippningsmöjligheter
• Hydraulslang (standard)
• Manuellt med handpump
• Elektriskt-hydrauliskt system

FT-1300 OFFROAD
DET FLEXIBLA SLÄPET

När vägförhållandena blir sämre eller om man ofta kör på terräng så är det dags att tänka på en FT-
1300. Det är utarbetat för ATV- och UTV-fordon med tanke på ökad stabilitet, flexibilitet och komfort 
på tuff terräng. Hög hållfasthet, optimerad konstruktion och lätt vikt gör släpet till ett suveränt val 
jämfört med andra.

   FÖRLÄNGNINGAR
   • 700 mm nätförlängningar
   • 300 mm extra sidolämmar

   PVC TILLVAL
   • Övre PVC-överdrag
   • Inre PVC-överdrag

   HYDRAULSYSTEMET
   • Hydraulslang *
   • Manuellt med handpump
   • Elektriskt-hydrauliskt

   TILLVAL FÖR KOPPLING
   • D50 kulkoppling *
   • D32/D45 dragögla
   • D50 lång koppling
   • D32/D45 lång dragögla

   HJULTILLVAL
   • Gräsdäck *
   • Terrängdäck

TILLVAL TILL SLÄP 
Välj de tillval som uppfyller dina behov.
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http://www.foresteel.eu/
http://foresteel.eu/?page=products&sub=ft-1300OFFROAD


Lövsug tillbehör

FT-1300 oFFroaD | SpecIFIkaTIoNer

Lastkapacitet: 1300 kg

Tomvikt: 370 kg

Innermått , (B x L): 1250x2000 mm

Totallängd: 3300 mm

Totalbredd: 1360 mm

Totalhöjd: 1018 mm

Lastningshöjd: 718 mm

Lämhöjd: 300 mm

Tiltvinkel: 50 grader

Volym: 0.75 m3 / 2.5 m3 (med upphöjningar)

Max hastighet: 25 km/h / 40 km/h

Hjulmått: 20” x 10” x 8” (pendelboggi)

Tippningsmöjligheter
• Hydraulslang (standard)
• Manuellt med handpump
• Elektriskt-hydrauliskt system

TILLBEHÖR FÖR FT-1300 OFFROAD 
Utarbetade för att få arbetet gjort. Komplettera släpet med de tillbehör som du behöver.

TILLBEHÖR

Forestry posts
Convert FT-trailer into a 
forestry trailer with add-on 
forestry posts.on.

MIDVAC
Lövsug på mellannivå med 13 
hk B&S-motor. Den bästa på 
mellannivå.

PROVAC
Lövsug med 18 hk B&S-
motor och elstart. Den bästa 
för krävande arbeten.

Vattentank
Kompakt vattentank med 
12V eller bensindriven 
pumpsystem. 600/1000 L

Chassimonterad enhet
Enkel men effektiv sugenhet 
för lättare städning med 
valfritt dragfordon.

Lövborste H120
Hydraulisk lövborste för 
professionell områdesskötsel.

Möjlighet till bekväm tippning: Elektrisk-hydraulisk tippning 
(med inbyggt batteri och laddningssystem).

Översikt över det flexibla släpet
 Styv och stark A-stomme
 Tippstomme av plattformtyp
 Flexibel tandemaxel för ökad stabilitet och komfort
 Förstklassiga modulbaserade tillbehör
 Smidig terrängkörning
 Konstruktion och komponenter med hög kvalitet
 Beprövad flexibilitet – lätt manövrering i trånga ställen
 Gräsdäck med förhöjt punkteringsmotstånd
 Justerbar dragstång - 6 olika lägen
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https://www.youtube.com/watch?v=19U8X3WQY04
https://www.youtube.com/watch?v=ITUz-RnfD-U


PERFEKT PASSFORM FÖR
    • Småtraktorer
    • Minilastare
    • Kommunala maskiner

Se produktvideor på www.foresteel.eu

* Standardutförande

FT-2200 | SpecIFIkaTIoNer

Lastkapacitet: 2200 kg

Tomvikt: 485 kg

Innermått , (B x L): 1250x2440 mm

Totallängd: 3880 mm

Totalbredd: 1360 mm

Totalhöjd: 1082 mm

Lastningshöjd: 770 mm

Lämhöjd: 300 mm

Tippning: 3-way |  Vinkel: 53/45 grader

Volym: 0.95 m3 / 3.2 m3 (med upphöjningar)

Max hastighet: 25 km/h / 40 km/h

Hjulmått: 26” x 12” x 12”

Tippningsmöjligheter
• Hydraulslang (standard)
• Manuellt med handpump
• Elektriskt-hydrauliskt system

FT-2200
SLÄPET MED 3-VÄGS TIPPNING FÖR PROFESSIONELLT BRUK

Tack vare dess flerfunktionalitet och användarvänlighet gör FT-2200 varje arbete lätt och har många 
användningsmöjligheter. Släpets konstruktion av plattformtyp med 3-vägs tippning och ett brett 
urval av tillbehör gör detta släp till ett av de populäraste valen för kommuner och företag inom 
grönområdesskötsel.

   FÖRLÄNGNINGAR
   • 700 mm nätförlängningar
   • 300 mm extra sidolämmar

   PVC TILLVAL
   • Övre PVC-överdrag
   • Inre PVC-överdrag

   HYDRAULSYSTEMET
   • Hydraulslang *
   • Manuellt med handpump
   • Elektriskt-hydrauliskt

   TILLVAL FÖR KOPPLING
   • D50 kulkoppling *
   • D32/D45 dragögla
   • D50 lång koppling
   • D32/D45 lång dragögla

   HJULTILLVAL
   • Gräsdäck *
   • Terrängdäck

TILLVAL TILL SLÄP 
Välj de tillval som uppfyller dina behov.
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Lövsug tillbehör

FT-2200 | SpecIFIkaTIoNer

Lastkapacitet: 2200 kg

Tomvikt: 485 kg

Innermått , (B x L): 1250x2440 mm

Totallängd: 3880 mm

Totalbredd: 1360 mm

Totalhöjd: 1082 mm

Lastningshöjd: 770 mm

Lämhöjd: 300 mm

Tippning: 3-way |  Vinkel: 53/45 grader

Volym: 0.95 m3 / 3.2 m3 (med upphöjningar)

Max hastighet: 25 km/h / 40 km/h

Hjulmått: 26” x 12” x 12”

Tippningsmöjligheter
• Hydraulslang (standard)
• Manuellt med handpump
• Elektriskt-hydrauliskt system

TILLBEHÖR FÖR FT-2200/FT-2500 OFFROAD 
Utarbetade för att få arbetet gjort. Komplettera släpet med de tillbehör som du behöver.

TILLBEHÖR

Forestry posts
Convert FT-trailer into a 
forestry trailer with add-on 
forestry posts.on.

MIDVAC
Lövsug på mellannivå med 13 
hk B&S-motor. Den bästa på 
mellannivå.

PROVAC
Lövsug med 18 hk B&S-
motor och elstart. Den bästa 
för krävande arbeten.

Vattentank
Kompakt vattentank med  
pumpsystem.
600/1000/2000 L

Chassimonterad enhet
Enkel men effektiv sugenhet 
för lättare städning med 
valfritt dragfordon.

Lövborste H120
Hydraulisk lövborste för 
professionell områdesskötsel.

Anslutning till gräsklipparkopplingen ökar effektiviteten av 
lövuppsamling och möjliggör att arbeta i svårare förhållanden.

Översikt över det 3-vägstipp släpet
 3-vägs tippning
 Styv och stark A-stomme
 Trygg, automatisk hydraulisk begränsning av tippningen
 Tippstomme av plattformtyp
 Kraftfull hydraulisk tippning
 Förstklassiga modulbaserade tillbehör
 Konstruktion och komponenter med hög kvalitet
 Kompakt konstruktion – lätt manövrering i trånga ställen
 Lättjusterad dragstång - 6 olika lägen
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PERFEKT PASSFORM FÖR
    • Småtraktorer
    • Minilastare
    • Kommunala maskiner
    • Små grävmaskiner

Se produktvideor på www.foresteel.eu

* Standardutförande

FT-2500 oFFroaD | SpecIFIkaTIoNer

Lastkapacitet: 2500 kg

Tomvikt: 525 kg

Innermått , (B x L): 1250x2440 mm

Totallängd: 3880 mm

Totalbredd: 1360 mm

Totalhöjd: 1082 mm

Lastningshöjd: 790 mm

Lämhöjd: 300 mm

Tippning: 3-way |  Vinkel: 53/45 grader

Volym: 0.95 m3 / 3.2 m3 (med upphöjningar)

Max hastighet: 25 km/h / 40 km/h

Hjulmått: 23” x 10.5” x 12”

Tippningsmöjligheter
• Hydraulslang (standard)
• Manuellt med handpump
• Elektriskt-hydrauliskt system

FT-2500 OFFROAD
EN FLEXIBEL ARBETSHÄST

Detta släp med tresidig tippning och tandemaxel är en flerfunktionell och flexibel arbetshäst som 
hjälper dig vid olika arbeten på såväl väg som terräng. Tandem-/boggiaxeln bidrar till bekväm och smidig 
körning. Stommen av plattformtyp och ett brett urval av tillbehör gör släpet till ett utmärkt val för 
kompakta maskiner.

   FÖRLÄNGNINGAR
   • 700 mm nätförlängningar
   • 300 mm extra sidolämmar

   PVC TILLVAL
   • Övre PVC-överdrag
   • Inre PVC-överdrag

   HYDRAULSYSTEMET
   • Hydraulslang *
   • Manuellt med handpump
   • Elektriskt-hydrauliskt

   TILLVAL FÖR KOPPLING
   • D50 kulkoppling *
   • D32/D45 dragögla
   • D50 lång koppling
   • D32/D45 lång dragögla

   HJULTILLVAL
   • Gräsdäck *
   • Terrängdäck

TILLVAL TILL SLÄP 
Välj de tillval som uppfyller dina behov.
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FT-2500 oFFroaD | SpecIFIkaTIoNer

Lastkapacitet: 2500 kg

Tomvikt: 525 kg

Innermått , (B x L): 1250x2440 mm

Totallängd: 3880 mm

Totalbredd: 1360 mm

Totalhöjd: 1082 mm

Lastningshöjd: 790 mm

Lämhöjd: 300 mm

Tippning: 3-way |  Vinkel: 53/45 grader

Volym: 0.95 m3 / 3.2 m3 (med upphöjningar)

Max hastighet: 25 km/h / 40 km/h

Hjulmått: 23” x 10.5” x 12”

Tippningsmöjligheter
• Hydraulslang (standard)
• Manuellt med handpump
• Elektriskt-hydrauliskt system

Se produktvideor på www.foresteel.eu

FT-LeaF-TraILer | SpecIFIkaTIoNer

Lastkapacitet: 1800 kg (vid lövkonfiguration)

Tomvikt: 900 kg (vid lövkonfiguration)

Innermått: 2560x1650 mm

Totallängd: 4160 mm

Totalbredd: 1830 mm

Totalhöjd: 2120 mm

Lastningshöjd: 770 mm

Lämhöjd: 350 mm (+1 m förlängningar)

Tippning: Bakåt  |  Vinkel:  50 grader

Volym: 1.47 m3 / 5,7 m3 (vid lövkonfiguration)

Hjulmått: 195/70/R14

Specifikationer vid lövkonfiguration
• Elhydraulisk tippning 
• Lövvolym 4 / 5,7 m3
• Kompatibelt med MIDvac och PROvac
• EU-typgodkännande för användning i EU
• Nettovikt av lövsugsläpet: 900 kg
• Max vertikal last på kopplingen: 150 kg

FT-LEAF-TRAILER
TIPPBART HÖGHASTIGHETSSLÄP FÖR BILAR

Det tippbara höghastighetssläpet för bilar i Foresteel-serien. Släpet med premium-kvalitet är integrerad 
med Foresteels lövuppsamlingslösningar för snabb, tidsbesparande och effektiv lövsamling. Snabb och 
effektiv uppsamling av löv i parker och kommunala områden för en trevligare, hälsosammare och säkrare 
boendemiljö tack vare minskade mängder av damm och skräp samt renare parkområden och gator.

TILLVAL

   • 600 mm förlängningar (volym 4 m3)
   • 1000 mm förlängningar (volym 5.7 m3)
   • Lastramper (2700 kg/par)

TILLVAL TILL SLÄP 
Välj de tillval som uppfyller dina behov.
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MIDVAC (EL START OPT)
Lövsug på mellannivå med 13 
hk B&S-motor. Den bästa på 
mellannivå.

PROVAC
Lövsug med 18 hk B&S-
motor och elstart. Den bästa 
för krävande arbeten.

STANDARDEGENSKAPER

   • Tandemaxel med torsionsfjädring 
   • Elhydraulisk tippning med nödhandpump    
   • 350 mm sidolämmar i aluminium  
   • Bred plattform (1650 mm)  
   • Fjäderförsedda surrningskrokar nederst på 
       släpet 
   • Stark plattform: plywoodplattform klädd med
       2 mm förzinkad stålplåt
   • Hjul 195/70R14  
   • Påskjutsbromsar  
   • Urtag för lastramper på standardsläpet
      (ramper säljs separat)
   • Stödhjul

http://foresteel.eu/?page=products&cat=municipal-park


TRANSPORT OCH 
ANVÄNDNING

• På ett släp
• På en pickupbil
• Som en stationär enhet
• Med hjälp av gaffeltruck

Se produktvideor på www.foresteel.eu

FT-WaTer MoDeLLer

Tankkapacitet: / 600 / 1000 / 2000 L etc.

+ Pump: Honda eller Electric (Zero-emission)

+ Helt autonomt bevattningssystem

+ Forkliftbar stålram

+ Starka plastbehållare

+ ROLL-IN slangrulle

Se modellinformation från www.foresteel.eu

EGENSKAPER I STANDARDUTFÖRANDE

• Förzinkad stålram med urtag för gaffeltruck
• Styv tank av högkvalitativ, hållbar och
   återvinningsbar polyetenplast, med låg
   tyngdpunkt
• Högkvalitativ ROLL-IN-slangvinda
   (med automatisk inrullning)
• Vattenpump Honda WX15T  

    (max kapacitet 280 l /min)
• Påfyllningslucka med 380 mm diameter, 
   med skvalpskyddaffle.
• Justerbart spolmunstycke

FT-WATER
LÖSNING FÖR BEVATTNING OCH VATTENTRANSPORT

En bekväm användningsklar lösning för både vattentransport och bevattning. Högkvalitativa vattentankar 
i plast kombineras med högkvalitativa pumpsystem och allt detta är kompakt monterat på en lätt stålram 
med urtag för gaffeltruck. Lättransporterade, kan kopplas till de flesta släp, truckar och pickupbilar. En 
perfekt lösning för företag inom trädgårds- och grönyteskötsel samt för parker, jordbruksgårdar och 
hobbyanvändare. Allt-i-ett bevattningslösningen finns nu tillgänglig i två olika storlekar.

   Tillval: slangvinda
• 20 m lång 1/2” slang av 

Gardena på slangvinda med 
automatisk inrullning och 
spraymunstycke

• 15 m lång 3/4” industriell 
slang på slangvinda med 
automatisk inrullning och 
industriellt spolmunstycke.

OBS! Endast tryckslang finns 
tillgänglig i standardutförande.

   Pumpmodul
   (säljs separat)
 
  • Den kompakta och lättanvända 
pumpmodulen med en vinda med 
automatisk inrullning för vattenslan-
gen och en komplett extra sugslang 
är ett utmärkt tillbehör för företag 
inom trädgårds- och grönyteskötsel 
samt för gårdar, parker, kommunala 
områden och fritidshus.

TILLBEHÖR FÖR BEVATTNING 
Välj tillval efter dina behov.

Tillval - Sugfunktion
Påfyllning av tanken med samma pump. Ett ventilsystem med 
sugslang och filter för tankpåfyllning från valfri vattensamling 
(damm, insjö osv). Sugslang efter önskemål.

PAGE 16

Brett urval av tillbehör
12V / 24V elektriska pumpar; Sloshing bafflar; Tvillingvattenrullar; 
Påfyllningssikt; Vattningsarm; Chassi; Högtryckstvätt och etc.
Se www.foresteel.eu för mer information.

* Tillgängliga tankar: 125 / 200 / 450 / 600 / 1000 / 2000 litres

https://foresteel.eu/?page=products&sub=ft-water


10+ ÅR AV ERFARENHET INOM KOMPAKTA
SLÄPLÖSNINGAR.

FRÅN HEMANVÄNDARE TILL PROFESSIONELLA TJÄNSTELEVERANTÖRER.

FRÅN ÅKGRÄSKLIPPARE OCH ELFORDON TILL KOMPAKTLASTARE OCH
KOMMUNALMASKINER.
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MODULAR TRAILER SOLUTIONS
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STANDARDEGENSKAPER AV FORESTEEL-SLÄP
 

Ledade LED-lyktor

Snabblås för baklämmen 
(endast hos FT-2200)

Breda gräsdäck med ökat 
punkteringsmotstånd för 
minimal skada på gräsmattan

Pulverlackerade sidolämmar för ökad 
hållbarhet och snyggt utseendeModulbaserad design – lätt och snabb 

montering av tillbehör och tillval

Snabb omställning av stödfoten

Rejäl stomme av plattformtyp

Hydro-automatisk 
begränsning av 
tippningen (endast 
hos FT-2200)

Blank polyuretanfärg med hög torrsubstanshalt för 
suverän väderbeständighet och nötningsmotstånd

Foresteels serie av släpvagnar kännetecknas av högkvalitativa komponenter, gedigen produktutveckling 
och konstruering samt de senaste tillverkningsteknikerna. Sakkunskap och erfarenhet av våra kunder har 
alltid bidragit mycket till vår produktutveckling som har resulterat i kompakta tippsläp med optimerad 
konstruktion och lättanvända lösningar.

De angivna egenskaperna ingår i standardutförandet för alla släpmodeller om inget annat anges.

PAGE 20



Den flexibla tandem-/boggiaxeln på FT-1300 
OFFROAD ger större stabilitet och komfort

Hög tippvinkel och kraftfull hydraulisk 
lyftning för enkel nedlastning

Styv och stark A-stomme

Stark stomkonstruktion av plattformtyp

Snabbjusterat parkeringsstöd

Roterande dragkoppling 
för användarens säkerhet

Elektrisk-hydraulisk tippning 
som tillval

Inbyggda hjulklosshållare för extra 
säkerhet för användaren

Avtagbara sidolämmar 
och hörnstolpar

Dragstång med 
justerbar höjd

Öppningsbar och avtagbar frontläm 
underlättar transport av långa föremål

Säkerhetsstöd för stommen

Upptäck fördelarna med våra släp
 Hållbar och stark konstruktion med A--stomme
 Breda användningsmöjligheter tack vare plattformstom-
men
 Gräsdäck för minimal skada på gräsmattan
 Kompakt konstruktion – lätt manövrering i trånga ställen
 Optimal vikt och storlek för små traktorer, minilastare, 
ATV, UTV och parkskötselsmaskiner
 Modulbaserad design – kan kompletteras med tillval och 
tillbehör såsom lövsugar, förlängningar och sugenheter
 Justerbar dragstång för anslutning av olika maskiner
 Öppningsbar och avtagbar frontläm
 Ett urval av modulbaserade tillbehör finns tillgängligt

 Översikt över släpserien FT
 Högkvalitativa stålmaterial och optimerad konstruktion
 Pulverlackerade sidolämmar och förlängningar
 Förstklassiga komponenter – välkända leverantörer
 Roterande koppling – säkerhet om släpet välter
 Dragstångsbelastningen är säker för dragfordone
 Färg med suverän friktionsmotstånd
 Miljövänlig färg tack vare hög torrsubstanshalt – chassit 
och flaket är ytbehandlade med ett högtryckssystem och en 
blank polyuretanfärg med  hög torrhalt

 Alla släp är konstruerade och tillverkade enligt EU-
direktiv och är CE-certifierade
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 LÖVSUGAR
  - Briggs & Stratton drivna (MINIvac MIDvac PROvac) 
  - Kraftuttagsdrivna (PTO) POWERED (PTOvac) 
 
 CHASSIMONTERADE SUGENHETER 
  - Uppsamlingslösning för Foresteels släpseri 
 
 HYDRAULDRIVEN LÖVBORSTE 
  - Borste för trepunktsanslutning för kommunalt bruk 
           HELINTEGRERADE LÖSNINGAR 
  - Komplettera valfritt Foresteel-släp med en lövsugslösning  
  för effektiv och enkel röjning av löv och skräp.

LÖSNINGAR FÖR LÖV- 
OCH SKRÄPUPPSAMLING

http://foresteel.eu/?page=products&cat=vacuum-solutions
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https://www.youtube.com/watch?v=6kdxnuxpGJ8


MINIVAC

Lövsug på grundnivå med 6 hk B&S-
motor. Utmärkt för användning via 
gräsklipparkoppling i bra förhållanden.

Turbinmått: 360 mm

Kapacitet: 70 m3/min

Motor: 6 HP Briggs & Stratton

Vikt: 50 kg

Blad: 4 pcs + Skärare

Sugmunstycke: finns separat

Slangdiameter: 180 mm

Slanglängd: 3.5 m

Mått: 600x638x1000 mm

Turbin och slitplåta: Hardox®

MIDVAC

Lövsug på mellannivå med 13 hk 
B&S-motor. Den bästa enheten på 
mellannivå i bättre arbetsförhållanden.

Turbinmått: 450 mm

Kapacitet: 90 m3/min

Motor: 13 HP Briggs & Stratton

Vikt: 93 kg

Blad: 4 pcs + Skärare

Sugmunstycke: ingår

Slangdiameter: 200 mm

Slanglängd: 5 m

Mått: 575x470x1040 mm

Turbin och slitplåta: Hardox®

PROVAC

Lövsug med 18 hk B&S-motor och 
elstart. Bäst lämpad för krävande 
arbeten och tuffa förhållanden.

Turbinmått: 450 mm

Kapacitet: 90 m3/min

Motor: 18 HP Briggs & Stratton (el. start)

Vikt: 97 kg

Blad: 4 pcs + Skärare

Sugmunstycke: ingår

Slangdiameter: 200 mm

Slanglängd: 5 m

Mått: 575x470x1040 mm

Turbin och slitplåta: Hardox®

LÖVSUGSMODELLER 
För olika arbeten och olika arbetsförhållanden.

+ KRAFTFULL
+ KOMPAKT
+ LÄTTANVÄND
+ MED HARDOX®

BÄST LÄMPAD FÖR: 
FT-MINI/ FT-600

BÄSTSÄLJAREN: Den bästa 
enheten på mellannivå.

MEST KRAFTFULL: En löv-
sug för krävande arbeten.

Se produktvideor på www.foresteel.eu

 Hög sugeffekt
 Optimal kompatibilitet mellan turbin och motor
 Slitstark, rejäl konstruktion

 Skärning reducerar lövvolymen 4x
 Kraftfulla motorer med global garanti 
 Pålitliga och lättanvända

LÖVSUGAR
LÖVSUGAR MED BRIGGS & STRATTON-BENSINMOTOR

Alla Foresteel-släp kan utrustas med våra lövsugar och de används ofta i kombination med en traktorgräsklippare 
eller en chassimonterad sugenhet. För uppsamling av löv och klippt gräs samt röjning av gräsmattor och 
festivalområden av skräp, sågspån eller liknande material. En beprövad lösning för kommuner, företag inom 
grönområdesskötsel, trädgårds- och grönområdesentusiaster och parkskötare.
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NY! HUS, TURBIN OCH UTMATNINGSRÖRET

NU ALLA FRÅN HARDOX! Längre livstid!

http://www.foresteel.eu/
http://foresteel.eu/?page=products&sub=ft-leaf-vacuum


EGENSKAPER AV LÖVSUGAR 
Särdragen hos våra lövsugar.

TILLBEHÖR FÖR LÖVSUGAR 
Kombineras med lövsug och släp.

TILLBEHÖR

Fäste för bakluckan
Lägesfäste för lövsugens 
baklucka för MINI-, MID- 
och PRO-serien.

Slangstöd
Rörligt stöd för justering av 
kopplingsslangen vid anslut-
ning till gräsklippare kopplinge

Chassimonterad enhet
Enkel och effektiv sugenhet 
för automatisk röjning för 
varje dragfordon.

Sugslang
En längre sugslang kan 
tilläggas. Standardlängden på 
slangen är 5m.

Skärblad
Skärbladen i sugenheten 
reducerar volymen av löv och 
skräp upp till 4 gånger.

Lätt handtag
Ett lätt och bekvämt 
sughandtag med ett roterande 
hjul för enkel användning.

360 ° Rotation
Utmatningsröret kan vridas 
för att styra flödet och lossas 
enkelt för lätt rengöring.

Effektiva motorer
Bensinmotorer av globalt 
fabrikat, kända för deras 
kvalitet och pålitlighet.

Anslutning till gräsklipparkopplingen gör lövuppsamling mer 
effektiv och möjliggör att arbeta i svårare förhållanden.

BEFORE / AFTER
Skärblad 
+ Snabbare 
komposting
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https://www.youtube.com/watch?v=Figu8-C2xfk


Modell FT-600

Arbetsbredd: 1100mm

Bäst lämpad för: MIDvac & PROvac

Vikt: 20 kg

Slangdiameter: 200 mm

Slangkoppling: Snabbkoppling

Arbetshöjd: Justerbar

Parallellism: Med justerbar vinkel

Gardiner: Med justerbar höjd

Modell FT-1000/1300/2200

Arbetsbredd: 1350mm

Bäst lämpad för: MIDvac & PROvac

Vikt: 25 kg

Slangdiameter: 200 mm

Slangkoppling: Snabbkoppling

Arbetshöjd: Justerbar

Parallellism: Med justerbar vinkel

Gardiner: Med justerbar höjd

LÖVSUG 
För maximal effektivitet och minimalt manuellt arbete.

+ UNIVERSAL
+ KOMPAKT
+ LÄTTANVÄND

 Ingen gräsklippare behövs

Se produktvideor på www.foresteel.eu

 Minimalt manuellt arbete

 Valfritt dragfordon kan användas

 Terränganpassning

 Snabbkoppling för handtaget

 Snabbt transportläge

Ledad koppling

CHASSIMONTERAD SUGENHET
ENKEL OCH EFFEKTIV SUGENHET FÖR FORESTEEL-SLÄPS

En enkel och autentisk uppsamlingsenhet för Foresteels släpserie för att minimera manuellt arbete och effektivt 
samla upp löv och skräp i bra till måttligt fuktiga förhållanden. Foresteels suglösningar är utmärkta för kommuner, 
företag inom grönområdesskötsel, privata företag, proffs inom trädgårdsodling och grönarbeten, parkskötare och 
alla grönområdesentusiaster som vill göra sitt arbete både effektivt och trevligt.

Enheten kopplas under underredet på ett Foresteel-släp och möjliggör 

uppsamling av löv och skräp utan dragutrustning. Enheten dras under 

släpets underrede, dess höjd är justerbar och den följer markens konturer 

på två svivelhjul. Tack vare detta är körning över mindre ojämnheter och 

upphöjningar lätt och bekväm.
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www.foresteel.eu
http://foresteel.eu/?page=products&sub=ft-underframe-unit


PTOVAC

Turbinmått: 490 mm

Kapacitet: 110 m3/min

Drivning: Kraftuttag

Varvtal, effekt: 500 RPM; 20 kW

Vikt: 170 kg

Blad: 6 pcs

Lövskärare: Tillval

Slangdiameter: 200 mm

Slanglängd: 5 m

Mått: 1470x585x1140 mm

Turbin och slitplåta: Hardox®

KRAFTUTTAGSDRIVEN LÖVSUG 
Det handlar om tyst drift. Och effekt.

+ KRAFTFULL
+ TYST
+ FÖR VALFRI TRAKTOR

 Maximal sugeffekt

Se produktvideor på www.foresteel.eu

 Minimal bullernivå

 Minskar lövvolymen 4x  Inbyggd dragkrok

 Passar varje traktor (kat 0-1 )

 Ingen extra motor

Tillval: hydraulisk lövborste

PTOvac är utarbetad för effektiv röjning av större jämna ytor och 

grönområden och den är ett utmärkt hjälpmedel för varje kommun 

i kombination med en lövborste som tillval eller kopplad till en 

gräsklippare. PTOvac kopplas till traktorns trepunktskoppling och har 

en inbyggd släpdragkrok för användning tillsammans med ett Foresteel-

släp.

KRAFTUTTAGSDRIVEN LÖVSUG
KRAFTUTTAGSDRIVEN LÖVSUG FÖR BAKRE TREPUNKTSKOPPLING

Lövsugen PTOvac är utarbetad för användning med traktorer för att uppnå lägre bullernivåer och högre sugeffekt. 
En professionell lövsug för röjning av skräp, löv, avfall och andra material från parker, vägar och vägkanter. 
PTOvac drivs via traktorns kraftuttag, den har låg bullernivå och sugeffekt på samma nivå som bensindrivna 
lövsugar Foresteel 18HP PROvac.
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http://www.foresteel.eu/
http://foresteel.eu/?page=products&sub=ft-pto-vacuum


LÖVBORSTE H120

Borstens arbetsbredd: 1200 mm

Erforderlig kapacitet: 90+ m3/min

Drivning: Hydraulisk

Hydr. flöde: 20 l/min

Borstens varvtal: 0-500 RPM

Vikt: 125 kg

Traktorns kategori: kat 0-1-2

Mått: 1318x960x875 mm

Arbetshöjd: justerbar

Borstens hastighet: justerbar

HYDRAULISK LÖVBORSTE 
Redo att stå till tjänst på varje underlag.

+ JUSTERBAR BORSTHÖJD
+ TERRÄNGANPASSNING

+ FÖR STORA OMRÅDEN

 Universalkoppling

Se produktvideor på www.foresteel.eu

 Justerbar borsthöjd

 Terränganpassning  Tillval: hydr. sidoborste

 Justerbar borsthastighet

 Enkelt underhåll

Tillval: hydrauldriven sidoborste

Lövborsten är utarbetad för effektiv rengöring av större ytor med 

minimalt manuellt arbete och fungerar bäst i kombination med 

lövsugarna PROvac och PTOvac.

HYDRAULISK LÖVBORSTE
FRONTMONTERAD LÖVBORSTE MED HYDRAULISK SIDOBORSTE SOM TILLVAL

Den hydrauldrivna lövborsten är utarbetad för användning i kombination med lövsugar för röjning av parker, 
parkeringsplatser, vägar, fotbollsplan och alla andra jämna ytor från skräp, löv, kvistar, gräs och avfall. Lövborsten 
kopplas till maskinens front med koppling av lämplig typ (3-punktskoppling, lastarkoppling osv.). Borsten är 
avsedd för användning med Foresteels lövsugssystem och serie av släp.
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NYA TILLBEHÖR TILLGÄNGLIG!

+ MODULÄRT SKOGSBRUKSTILLBEHÖR

PAGE 30

        Foresteel på Elmia Park 2019



TEKNISKA SPECIFIKATIONER 
Jämförelse mellan olika släpmodeller

* Släpets standardhastighet med gräsdäck är 25 km/h

MODELL FT-MINI FT-600 FT-1000 FT-1300 
OFFROAD FT-2200 FT-2500  

OFFROAD 

Lastkapacitet (kg) 500 600 1000 1300 2200 2500

Vikt (kg) 120 225 360 370 485 525

Innermått (mm) 1000x1500x300 1000x2000x300 1250x2000x300 1250x2000x300 1250x2440x300 1250x2440x300

Plåttjocklek, flak (mm) 2 2 3 3 3 3

Plåttjocklek, sidor (mm) 1.5 2 2 2 2 2

Tippning Manuell, bakre hydraulisk, bakre hydraulisk, bakre hydraulisk, bakre hydraulisk, 3-vägstipp hydraulisk, 3-vägstipp

Vinkelbegränsning tippning Mekanisk cylinder; including safety rope hydro-automatic hydro-automatic

Tippvinkel (grader) 40 50 53/45 53/45

Hjulstorlek (tum) 20x10x8 20x10x8 23x10.5x12 20x10x8 26x12x12 23x10.5x12

Standarddäck Kenda Super Turf; Premiumdäck för gräsmattor med förhöjt

Max hastighet (km/h) * 25 40 40 40 40 40

Justerbar dragstång fixerad 2 lägen 6 lägen 6 lägen 6 lägen 6 lägen

Ledade LED-lyktor Tillval     

Avtagbara sidoläm-
mar och hörnstolpar      

Öppningsbar frontläm      

Kabelhållare -     

Parkeringsstöd med hjul Tillval     

Axel med bultförband      

Hjulklossar Tillval     

 

TILLVAL OCH TILLBEHÖR

Kopplingar D50 / D32  D50     

LÅNG koppling      

NÄTförlängningar -  700 mm  700 mm  700 mm  700 mm  700 mm

Extra varv sidolämmar -  300 mm  300 mm  300 mm  300 mm  300 mm

Modulär skogsbrukadapter - -    

Handpump -     

Elektrohydraulik -     

Lövsugar      

Chassimonterad sugenhet -     

Hydraulisk kran -     

Nummerskyltsbelysning - -    

Vi utvecklar ständigt vårt sortiment.
Följ oss på facebook och håll dig informerad!
Se uppdaterat modellprogram online www.foresteel.eu
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VI TAR FORESTEELS PRODUKTER NÄRMARE TILL DIG.
VARJE DAG. VÄLJ KVALITET OCH HÅLLBARHET. 

SE TILLGÄNGLIGHET ONLINE

ÅTERFÖRSÄLJARE

ForeSTeel™
info@foresteel.eu
www.foresteel.eu

* Hittade du ingen återförsäljare i ditt land? Kontakta oss för mer information.

http://www.foresteel.eu/

