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FORESTEEL HAAGISTESEERIA
Kvaliteetsed kompakthaagised munitsipaal- ja pargisektori masinatele

FT-600

FT-1600

FT-1600 OFFROAD

Asjalik väikeklass

Mitmekülgne abiline

Paindlik praktik

600 kg

1600 kg

1600 kg

225 kg

380 kg

380 kg

1000 x 2000 mm

1250 x 2000 mm

1250 x 2000 mm

FT-2200

FT-2500 OFFROAD

FT-3500

3-külje kallutus

3-külje kallutus

Compact tipper

2200 kg

2500 kg

485 kg

525 kg

1250 x 2440 mm

1250 x 2440 mm
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SISU

MEIE LUGU
FORESTEEL on Eestis loodud kaubamärk ja tootja, mille
tugevuse määravad:
•
kõrgetasemeline arendus- ja tootmistegevus,
•
kvaliteetsed ja keskkonnasõbralikud tooted,
•
töökindlus ja pilkupüüdev disain,
•
ettevõtte väärtuspõhine juhtimine.
Meie
eesmärgiks
on
pakkuda
multifunktsionaalseid
kallutavaid
imursüsteemide lahendusi.

kvaliteetseid
ja
haagiseid
ning
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Peamine fookus on suunatud kompaktse masinaklassi
kasutajaskonnale: munitsipaal- ja kommunaalvaldkonnale
ning hobi- ja kodutarbijatele, et hõlbustada rohealade,
linnaruumi ja koduhoovide korrastamist - kiirelt, mugavalt ja
keskkonnasäästlikult.
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Detailiselt läbimõeldud insenertehnilised lahendused on
võtmesõnaks, et pakkuda universaalseid ja mitmeotstarbelisi
haagisemudeleid ning neile paigaldatavaid tööprotsessidele
spetsiifilisi lisaseadmeid. Näiteks kiire ja tõhus lehekoristusseade tänavate, parkide ja koduhoovide koristusel väärtustab
keskkonnasäästlikku mõtteviisi ning parendab ökosüsteemi
terviklikkust. Lisaks aitab lehtede purustamisprotsess kaasa
kiiremale ja efektiivsemale komposti tekkele.
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TOOTEARENDUS JA TOOTMINE

CATALOG VERSION FS0321-01

Modernne tehnoloogia annab meile võimaluse efektiivsemalt arendada, disainida ja toota suurepäraseid tooteid
FORESTEEL kaubamärgi valikusse. Tootearendus tugineb uusima CAD-tarkvara oskuslikule kasutamisele ning
tänu tootmises kasutatavale laserlõikustehnoloogiale ja ülitäpsete CNC-pinkide painutustööle saame pakkuda
kõrgkvaliteetseid ja kasutajasõbralikke tooteid oma tarbijaskonnale.
Aus kvaliteet, pühendumus, innovatsioon – kuuluvad läbimõeldud töökultuuri alustalade hulka, mis viivad meid
edasi oma töös, et inimkonna areng oleks jätkusuutlik ja tõhus kasutamaks uusimaid tehnoloogiaid ning olla
praktilisemad ja aegaväärtustavamad kui kunagi varem. Tänu oma klientide usaldusele ja kogemustele saame
Teile pakkuda tootelahendusi mis igapäevases kasutuses ka tõeliselt efektiivselt ja mugavalt töötavad.

Vaata videoid www.foresteel.eu
facebook.com/foresteel.eu
instagram.com/foresteel
Foresteel Official

www.foresteel.eu
LEHT 3

Ära koorma oma väiketehnikat üle.
Vali just väiketehnikale loodud haagis, mis on
optimaalse suuruse ja kaalujaotusega.
LEHT 4

LEHT 5

FT-600

ASJALIK VÄIKEKLASS

FT-600 on kerge, kompaktne ja igati sobilik töövahend pargialale, hobitarbijale ja kodusesse
majapidamisse erinevateks aiatöödeks. Universaalne väikehaagis, 600 kg kandevõimega – sobitub hästi
muru- või väiketraktorile, ATV- ja UTV-le. FT-600 on ideaalne partner golfi- ja pargimasinatele ning
elektrisõidukitele. Võimekas hobimasin platvorm-tüüpi kastilahendusega. #eestitoode

FT-600 | T ehniline

SOOVITAME MASINATELE

info

Kandevõime: 600 kg

• Suuremad murutraktorid
• Kompaktlaadurid
• ATVd ja UTVd
• Elektrisõidukid
• Golfimasinad

Kaal: 225 kg
Sisemõõtmed: 1000x2000 mm
Kogupikkus: 3240 mm
Kogulaius: 1110 mm
Kogukõrgus: 900 mm
Laadimiskõrgus: 600 mm
Porte kõrgus: 300 mm
Kallutusnurk: 50 kraadi
Mahutavus: 0.6 m3 / 2 m3 (kõrgendustega)
Kiirus: 25 km/h / 40km/h
Ratta suurus: 20” x 10” x 8”
Kallutuslahendused
• Hüdrovoolik masinaga liitmiseks (standardis)
• Käsipumbaga kallutus
• Elektro-hüdrauliline puldist kallutus

HAAGISE LISAVALIKUD

Kombineeri oma haagis vastavalt vajadusele.

VEOÜHENDUSE VALIKUD
• D50 kuulühendus *
• D32 veosilmus
• D50 pikk kuulühendus

HÜDRAULIKA VALIKUD
• Hüdrovoolik-ühendus *
• Käsipump
• Elektro-hüdrauliline
puldist kallutus

Vaata tootevideoid lehelt www.foresteel.eu

KÕRGENDUSE VALIKUD
• 700 mm võrkkõrgendused

KOORMAKATTE VAlIKUD
• Pealmine PVC kate
• Sisemised PVC katted
(võrkkõrgendusele)

RATTA VALIKUD
• Mururehviga ratas*
• Maastikurehviga ratas
* Standardvarustuses

LEHT 6

LISASEADMED
FT-600 LISASEADMED

Kombineeri oma haagis vajalike lisadega ning täida tööülesanded kiirelt ja mugavalt!
Lehekoristuse lisavarustus

MIDVAC

Optimaalne
imur
13HP
mootoriga.
Efektiivne
premium klassi imurisüsteem.

PROVAC

Efektiivne imur 18HP mootori
ja elektrilise käivitusega.
Parim valik professionaalidele.

Lehesuudmik

Haagisealune
imusuudmik
teeb lehekoristuse lihtsaks,
mugavaks ja autonoomseks.

Kastmis/veemoodul

Kompaktsed paagid 12V või
bensiinimootoriga pumbaga.
Valikus 300/600 L

FT-600 väikehaagise kokkuvõtlik ülevaade:
 Jäik ja tugev A-raamiga konstruktsioon
 Platvormehitusega multifunktsionaalne kallurkast
 Võimas hüdraulilile kallutus
 Suur valik kvaliteetset lisavarustust
 Kerge ja optimeeritud disain
 Kvaliteetne ehitus ja komponendid - pikem eluiga
 Modulaarne disain - Kiire lisavarustuse paigaldus
 Suurendatud torkekindlusega mururehvid
 Optimaalne suurus vastavuses vedava masina laiusega

Ennast tõestanud lehekoristuslahendus

Haagise lehesuudmik autonoomseks
lehekoristuseks ehk „Ühe-mehe-töö!“

Efektiivne lahendus: niidudeki ühenduses

LEHT 7

FT-1600

MITMEKÜLGNE ABILINE

FT-1600 on tugeva konstruktsiooniga, kerge ja multifunktsionaalne haagis, mis väärib tunnustust omas
klassis. 1600 kg kandevõimega hüdraulilise kallutuse ja platvorm-konstruktsiooniga haagis, mida sobib
hästi ATV, UTV, väiketraktoritele ja kompaktlaaduritele. #eestitoode

FT-1600 | T ehniline

info

Kandevõime: 1600 kg

SOOVITAME MASINATELE
• ATVd ja UTVd
• Väiketraktorid
• Kompaktlaadurid
• Elektrimasinad

Kaal: 380 kg
Sisemõõtmed: 1250x2000 mm
Kogupikkus: 3300 mm
Kogulaius: 1360 mm
Kogukõrgus: 980 mm
Laadimiskõrgus: 680 mm
Porte kõrgus: 300 mm
Kallutusnurk: 50 kraadi
Mahutavus: 0.75 m3 / 2.5 m3 (kõrgendustega)
Kiirus: 25 km/h / 40 km/h
Ratta suurus: 26” x 12” x 12”
Kallutuslahendused
• Hüdrovoolik masinaga liitmiseks (standardis)
• Käsipumbaga kallutus
• Elektro-hüdrauliline puldist kallutus

HAAGISE LISAVALIKUD

Kombineeri oma haagis vastavalt vajadusele.

VEOÜHENDUSE VALIKUD
• D50 kuulühendus *
• D32 veosilmus
• D50 pikk kuulühendus

HÜDRAULIKA VALIKUD
• Hüdrovoolik-ühendus *
• Käsipump
• Elektro-hüdrauliline
puldist kallutus

Vaata tootevideoid lehelt www.foresteel.eu

KÕRGENDUSE VALIKUD
• 700 mm võrkkõrgendused
• 300 mm lisa külgpaneelid
KOORMAKATTE VAlIKUD
• Pealmine PVC kate
• Sisemised PVC katted
(võrkkõrgendusele)

RATTA VALIKUD
• Mururehviga ratas*

* Standardvarustuses
LEHT 8

LISASEADMED
FT-1600 LISASEADMED

Kombineeri oma haagis vajalike lisadega ning täida tööülesanded kiirelt ja mugavalt!
Lehekoristuse lisavarustus

Metsapostid

Metsapostide lisa võimaldab
Foresteel haagise muuta
lihtsalt metsaveohaagiseks.

MIDVAC

Optimaalne
imur
13HP
mootoriga.
Efektiivne
premium klassi imurisüsteem.

PROVAC

Efektiivne imur 18HP mootori
ja elektrilise käivitusega.
Parim valik professionaalidele.

Kastmis/veemoodul

Kompaktsed paagid 12V või
bensiinimootoriga pumbaga.
Valikus 600/1000 L

FT-1600 haagise ülevaatlik kokkuvõte:

Lehesuudmik

Haagisealune
imusuudmik
teeb lehekoristuse lihtsaks,
mugavaks ja autonoomseks.

 Jäik ja tugev A-raamiga konstruktsioon
 Platvormehitusega multifunktsionaalne kallurkast
 Võimas hüdraulilile kallutus
 Suur valik kvaliteetset lisavarustust
 Kerge ja kompaktne valik rohealadele
 Kvaliteetne ehitus ja komponendid - pikem eluiga
 Modulaarne disain - Kiire lisavarustuse paigaldus
 Suurendatud torkekindlusega mururehvid
 6 positsiooniga veopea - sobitub erinevate masinatega

FT-1600 - kompaktne ja universaalne
lahendus haldustöödel. Sobib ATV-ga!

Autonoomne haagisesse integreeritud
elektro-hüdrauliline kallutus.

LEHT 9

FT-1600 OFFROAD
PAINDLIK PRAKTIK

FT-1600 OFFROAD mudeli erilisus tuleb esile, kui vaja hakkama saada karmimatel maastikutel.
1600kg kandevõimega haagis on ebatasasel pinnasel loodud suurepäraselt oma ülesannet täitma
koos sobiliku masinaga: väiketraktori, laaduri, ATV- või UTV-ga. Mudeli tehniline teostus võimaldab
stabiilsemat, mugavamat ja kergemat sõitu nii teedel kui ebatasasel maastikul. #eestitoode

FT-1600 OFFROAD | T ehniline

info

Kandevõime: 1600 kg

SOOVITAME MASINATELE
• ATVd ja UTVd
• Väiketraktorid
• Kompaktlaadurid
• Miniekskavaatorid

Kaal: 380 kg
Sisemõõtmed: 1250x2000 mm
Kogupikkus: 3300 mm
Kogulaius: 1360 mm
Kogukõrgus: 1018 mm
Laadimiskõrgus: 718 mm
Porte kõrgus: 300 mm
Kallutusnurk: 50 kraadi
Mahutavus: 0.75 m3 / 2.5 m3 (kõrgendustega)
Kiirus: 25 km/h / 40 km/h
Ratta suurus: 20” x 10” x 8” (balansiirsild)
Kallutuslahendused
• Hüdrovoolik masinaga liitmiseks (standardis)
• Käsipumbaga kallutus
• Elektro-hüdrauliline puldist kallutus

HAAGISE LISAVALIKUD

Kombineeri oma haagis vastavalt vajadusele.

VEOÜHENDUSE VALIKUD
• D50 kuulühendus *
• D32 veosilmus
• D50 pikk kuulühendus

HÜDRAULIKA VALIKUD
• Hüdrovoolik-ühendus *
• Käsipump
• Elektro-hüdrauliline
puldist kallutus

Vaata tootevideoid lehelt www.foresteel.eu

KÕRGENDUSE VALIKUD
• 700 mm võrkkõrgendused
• 300 mm lisa külgpaneelid
KOORMAKATTE VAlIKUD
• Pealmine PVC kate
• Sisemised PVC katted
(võrkkõrgendusele)

RATTA VALIKUD
• Mururehviga ratas*
• Maastikurehviga ratas
* Standardvarustuses

LEHT 10

LISASEADMED
FT-1600 OFFROAD LISASEADMED

Kombineeri oma haagis vajalike lisadega ning täida tööülesanded kiirelt ja mugavalt!
Lehekoristuse lisavarustus

Metsapostid

Metsapostide lisa võimaldab
Foresteel haagise muuta
lihtsalt metsaveohaagiseks.

MIDVAC

Optimaalne
imur
13HP
mootoriga. Käsistarteriga.

PROVAC

Efektiivne imur 18HP mootori
ja elektrilise käivitusega.
Parim valik professionaalidele.

Kastmis/veemoodul

Kompaktsed paagid 12V või
bensiinimootoriga pumbaga.
Valikus 600/1000 L

FT-1600 OFFROAD haagise ülevaade:

Lehesuudmik

Haagisealune
imusuudmik
teeb lehekoristuse lihtsaks,
mugavaks ja autonoomseks.

 Jäik ja tugev A-raamiga konstruktsioon
 Platvormehitusega multifunktsionaalne kallurkast
 Dünaamiline balansiirsild tagab mugava ja stabiilse sõidu
 Suur valik kvaliteetset lisavarustust
 Sujuv liikumine ebatasastel maastikel ja konarlikel teedel
 Kvaliteetne ehitus ja komponendid - pikem eluiga
 Modulaarne disain - Kiire lisavarustuse paigaldus
 Suurendatud torkekindlusega mururehvid
 6 positsiooniga veopea - sobitub erinevate masinatega

Kõige mugavam kallutus-valik: Puldiga elektro-hüdrauliline
kallutus (sisaldab akut ja laadimissüsteemi)

LEHT 11

FT-2200

PROFESSIONAALNE 3-KÜLJE KALLURHAAGIS

FT-2200 on kasutajasõbralik kallurhaagis, mille unikaalsus peitub 3-külge kallutuses. Multifunktsionaalse
haagise eelised tulevad esile, kui ühildada tööks erinevate kommunaalmasinate, laadurite, traktorite
või miniekskavaatoritega. Optimaalse 2200 kg kandevõimega haagise mudel on populaarseim ja väga
hinnatud munitsipaal- ja haljastusettevõtete hulgas koos laialdse lisaseadmete valikuga. #eestitoode

FT-2200 | T ehniline

SOOVITAME MASINATELE
• Kommunaalmasinad
• Traktorid
• Laadurid
• Miniekskavaatorid

info

Kandevõime: 2200 kg
Kaal: 485 kg
Sisemõõtmed: 1250x2440 mm
Kogupikkus: 3880 mm
Kogulaius: 1360 mm
Kogukõrgus: 1082 mm
Laadimiskõrgus: 770 mm
Porte kõrgus: 300 mm
Kallutus: 3-külje | Nurk: 53/45 kraadi
Mahutavus: 0.95 m3 / 3.2 m3 (kõrgendustega)
Kiirus: 25 km/h / 40 km/h
Ratta suurus: 26” x 12” x 12”
Kallutuslahendused
• Hüdrovoolik masinaga liitmiseks (standardis)
• Elektro-hüdrauliline puldist kallutus
• Käsipumbaga kallutus

HAAGISE LISAVALIKUD

Kombineeri oma haagis vastavalt vajadusele.

VEOÜHENDUSE VALIKUD
• D50 kuulühendus *
• D32 veosilmus
• D50 pikk kuulühendus
• D32 pikk veosilmus

HÜDRAULIKA VALIKUD
• Hüdrovoolik-ühendus *
• Elektro-hüdrauliline
puldist kallutus
• Käsipumbaga kallutus

Vaata tootevideoid lehelt www.foresteel.eu

KÕRGENDUSE VALIKUD
• 700 mm võrkkõrgendused
• 300 mm lisa külgpaneelid
KOORMAKATTE VAlIKUD
• Pealmine PVC kate
• Sisemised PVC katted
(võrkkõrgendusele)

RATTA VALIKUD
• Mururehviga ratas*
• Maastikurehviga ratas
* Standardvarustuses

LEHT 12

LISASEADMED
FT-2200/FT-2500 LISASEADMED

Kombineeri oma haagis vajalike lisadega ning täida tööülesanded kiirelt ja mugavalt!
Lehekoristuse lisavarustus

Metsapostid

Metsapostide lisa võimaldab
Foresteel haagise muuta
lihtsalt metsaveohaagiseks.

MIDVAC

Optimaalne
imur
13HP
mootoriga.
Efektiivne
premium klassi imurisüsteem.

PROVAC

Efektiivne imur 18HP mootori
ja elektrilise käivitusega.
Parim valik professionaalidele.

Kastmis/veemoodul

Kompaktsed paagid 12V või
bensiinimootoriga pumbaga.
Valikus 600/1000/2000 L

FT-2200 haagise ülevaade:

Lehesuudmik

Haagisealune
imusuudmik
teeb lehekoristuse lihtsaks,
mugavaks ja autonoomseks.

 3-külje kallutus
 Jäik ja tugev A-raamiga konstruktsioon
 Ohutu ja mugav automaane kallutuspiiraja
 Platvormehitusega multifunktsionaalne kallurkast
 Võimas hüdrauliline kallutus
 Suur valik kvaliteetset lisavarustust
 Kvaliteetne ehitus ja komponendid - pikem eluiga
 Modulaarne disain - Kiire lisavarustuse paigaldus
 6 positsiooniga veopea - sobitub erinevate masinatega

Niidudeki ühendus lehekoristusel tõstab töö efektiivsust.
Lehtede kokku kogumine on võimalik erinevates tingimustes.

LEHT 13

FT-2500 OFFROAD
PAINDLIK 3-KÜLJE KALLURHAAGIS

FT-2500 on 2.5 tonnise kandevõimega tandemsillaga haagis laaduritele, väiketraktoritele ja muule
väiketehnikale. Multifunktsionaalse kolmele küljele kallutava haagise tõstab esile paindlik ja stabiilset
sõitu võimaldav tandemsild, mis on suurepärane omadus pargi ja haljasaladelt väljaspool töötavale
masinapargile. #eestitoode

FT-2500 OFFROAD | T ehniline

SOOVITAME MASINATELE
• Traktorid
• Laadurid
• Miniekskavaatorid
• Kommunaalmasinad

info

Kandevõime: 2500 kg
Kaal: 525 kg
Sisemõõtmed: 1250x2440 mm
Kogupikkus: 3880 mm
Kogulaius: 1360 mm
Kogukõrgus: 1082 mm
Laadimiskõrgus: 790 mm
Porte kõrgus: 300 mm
Kallutus: 3-külje | Nurk: 53/45 kraadi
Mahutavus: 0.95 m3 / 3.2 m3 (kõrgendustega)
Kiirus: 25 km/h / 40 km/h
Ratta suurus: 23” x 10.5” x 12”
Kallutuslahendused
• Hüdrovoolik masinaga liitmiseks (standardis)
• Elektro-hüdrauliline puldist kallutus
• Käsipumbaga kallutus

HAAGISE LISAVALIKUD

Kombineeri oma haagis vastavalt vajadusele.

VEOÜHENDUSE VALIKUD
• D50 kuulühendus *
• D32 veosilmus
• D50 pikk kuulühendus
• D32 pikk veosilmus

HÜDRAULIKA VALIKUD
• Hüdrovoolik-ühendus *
• Elektro-hüdrauliline
puldist kallutus
• Käsipumbaga kallutus
** Mudelile saadaval olevat lisavarustust vaata lk 13
LEHT 14

Vaata tootevideoid lehelt www.foresteel.eu

KÕRGENDUSE VALIKUD
• 700 mm võrkkõrgendused
• 300 mm lisa külgpaneelid
KOORMAKATTE VAlIKUD
• Pealmine PVC kate
• Sisemised PVC katted
(võrkkõrgendusele)

RATTA VALIKUD
• Mururehviga ratas*
• Maastikurehviga ratas
* Standardvarustuses

FT-WATER

MUGAV TÄISLAHENDUS KASTMISEKS JA VEE TRANSPORDIKS

Vee transport, kastmis- ja veevarustustööd nüüd lihtsamad kui kunagi varem. Kvaliteetseid
komponente kasutades kokku pandud täislahendus on sobilik töövahend nii pargialale, aianditesse,
põllumajandustarbijale, hobitarbijale ja kodumajapidamisse. Kompaktne ja kerge, tugeva ja kvaliteetse
plastikpaagiga kastmis ja vee transpordisüsteem on mugav täislahendus mida võid kasutada statsionaarselt
või hoopis haagisesse, tarbesõiduki kasti, tõstukile kui ka mujale paigaldatuna. #eestitoode
FT-WATER MUDELID

Sobib suurepäraselt

• Autohaagisel
• Pikapi kastis
• Statsionaarselt
• Kaubikusse tõstetuna
• Tõstukiga transportimisel

Paagi suurused:: 300/600/1000/2000 L
Pump: Honda või elektripump (Zero-Emission)
Täielikult autonoomne veepaagi süsteem
Kahveltõstukipesadega raam
Tugev plastpaak
Automaattagastusega kastmispool
Vaata lisavalikuid www.foresteel.eu

STANDARDOMADUSED
• Kerge ja tugev tõstepesadega terasraam
• Madala raskuskeskmega vastupidav paak
kvaliteetsest ja taaskasutatavast plastikust
• Kvaliteetne ROLL-IN
automaattagastusega voolikupool (Valikus
kaks lahendust)
• Kvaliteetne Honda veepump suure
tootlikkusega tagab efektiivse ja vaikse töö
(max tootlikkus 280L/min)
• 380 mm läbimõõduga täiteluuk koos
loksumisvastase kraega

KASTMISLAHENDUSE LISAVALIKUD
Vali sobiv lahendus vastavalt oma vajadustele.

Kastmispooli valik
• Gardena 20m pikkuse 1/2”
voolikuga tagasikeriv kastmispool
pihustuspüstoliga
• Tööstuslik 15m pikkuse 3/4”
voolikuga tagasikeriv kastmispool
reguleeritava pihustusotsikuga
• Standardvarustuses kastmisvoolik ja imuvooliku süsteem

Paagi täitmine/Imipool

Paagi täitmise süsteem - täitmine sama pumbaga. Kraanisüsteem
koos filtriga imuvoolikuga. Imuvooliku pikkus vastavalt vajadusele.
Voolikutel kiirkinnitused kiireks ühendamiseks.

Vaata tootevideoid lehelt www.foresteel.eu

Pumbamoodul (saadaval eraldi)
•
Kompaktne
autonoomne
pumbamoodul koos tagasikeriva
kastmisvoolikuga ja imuvoolikuga
sobib hästi mobiilseks veepumbaks
nii põllumajandusse, koduaeda,
suvilasse kui haljastustöödele.
• Honda WX15T veepump
(max tootlikkusega 280L/min)

Mitmekülgsed lisavõimalused

Loksumisvastased siseseinad;
Alusvanker - tee haagiseks;
Elektripumbaga mudelid, survepesuseadmed jt.
Lisateavet leiate veebisaidilt www.foresteel.eu
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MODULAR TRAILER SOLUTIONS

LEHT 16
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FORESTEEL HAAGISTE OMADUSED
Kõik FORESTEEL haagised on välja arendatud uusimaid tootmistehnoloogiaid ja kvaliteetseid
tootekomponente kasutades, pakkumaks oma klientidele usaldusväärsemaid ja töökindlamaid tooteid.
Tähtsaimaks sisendiks tootearendusprotsessis on kasutajate tagasiside ning soovid vajaduspõhiste
mudelite loomisel ja uute lahenduste väljatöötamisel. Iga valminud disainhaagis on universaalne
töövahend koos sobiliku sõidumasinaga ja leiab kasutust oma ala spetsialistide seas, kes oskavad
hinnta kompakthaagise tugevat konstruktsiooni, kasutusmugavust, efektiivsust ja väljapaistvat disaini.
Järgnevad omadused kehtivad kõigi meie kallurhaagiste mudelite kohta kui ei ole välja toodud teisiti

High-Solids sisaldusega läikiv polüuretaanvärv
suurepärase ilmastiku- ja kulumiskindlusega

Modulaarne disain - Kiire ja lihtne
lisavarustuse paigaldus

Pulbervärvitud ported suurendavad
eluiga ning lisavad esteetilist väärtust

Tagaluugi kiirlukustus
(ainult FT-2200)

Hingega LED tuled

Tugijala kiirpositsioneerimine
(ainult FT-2200)

Hüdro-automaatne
kallutuspiiraja
(ainult FT-2200)

Tugev platvorm kast
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Laiad mururehvid – suurendatud
torkekindlusega, koormavad
vähem muru ja pargipinda

Avasta Foresteel haagiste eelised
 Vastupidav ja jäik A-raamiga ehitus
 Väga laiad kasutusvõimalused tänu platvorm-kastile
 Minimaalne murualade kahjustuvus tänu mururehvidele
 Kompaktne - lihtne manööverdada kitsastes oludes
 Optimaalne kaal ja suurus väiketraktoritele, laaduritele,
ATVdele, UTVdele ja munitsipaalmasinatele
 Modulaarne disain - võimalus lisada erinevaid valikuid ja
lisavarustust nagu leheimurid, kõrgendused jmt
 Erinevas kõrguses paigaldatav veopea
 Esiporte eraldi avatav ja eemaldatav
 Lai valik erinevat lisavarustust saadaval

Tutvuge FT-haagiste seeria mudelitega
 Kvaliteetterased ja optimeeritud tugev konstruktsioon
 Pulbervärvitud ported ja kõrgendused
 Premium kaubamärkide komponendid, pikem eluiga
 Pöörlev veoaas - turvalisus haagise ümbermineku korral
 Veopea koormus sobiv ja ohutu vedavale masinale
 Suurendatud kulumiskindlusega värv
 Keskkonnasõbralik värvimine tänu suurele tahkeosakeste
sisaldusele - Raam ja platvorm on värvitud kõrgsurve
tehnoloogial suure tahkeosakeste sisaldusega läikega
polüuretaan värviga
 Kõik haagised on toodetud vastavuses EU direktiividega
ning omavad CE sertifikaati.

Avatav ja eemaldatav esiporte - hea
võimalus vedada ülegabariitset materjali
Eemaldatavad ported ja
nurgapostid

Integreeritud tõkiskingad
suurendavad kasutajate turvalisust

Tugev platvormi konstruktsioon

Suur kallutusnurk ja võimas hüdrauliline
kallutus garanteerib mahalaadivuse
Jäik ja tugev A-raam

Elektro hüdrauliline puldist
kallutus (LISAVARUSTUS)

Kiir-positsioneeritav tugiratas

Paindlik balanssiirsild FT-1600 OFFROADil
suurendab sõidu stabiilsust ja mugavust
Kasti ohutustugi

Reguleeritav
veopea kõrgus
Pöörlev veoaas suurendab
kasutajate turvalisust
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LEHEKORISTUSHAAGISED

ERINEVAD IMURI MUDELID LEHEHAAGISTELE
		
- Briggs & Stratton mootoriga (MIDvac PROvac)
HAAGISEALUNE LEHESUUDMIK LEHEHAAGISELE
		
- Foresteel haagistele arendatud haagisealune imuhuulik
       

IMURSÜSTEEMIDE TÄISLAHENDUSED
		
- Täisvarustuses ja töövalmis lehekoristushaagised

“Ostsin Foresteel FT-2200 lehehaagise just selle suurepärase hinna ja kvaliteedi suhte tõttu. FT2200 aitab meil rohkem tegemise asemel töötada targemalt - meil õnnestus golfiväljakul puhastada
kaks väljakuala vähem kui ühe päevaga. Varasemalt võttis sama töö aega kaks päeva ja nõudis poole
suuremat töötajate panust. Tänu Foresteeli haagisele saame nüüd palju rohkem tegevusi tehtud
aastaajal, mil peame olema väiksemate töötajate arvu tõttu väga efektiivsed. Meie produktiivsusele
aitas kindlasti kaasa ka lehehaagise suur mahutavus ja kasutuslihtsus.
Paul Marley
Väljakute hooldusmeeskonna juht
Estonian Golf & Country Club
LEHT 20

LEHT 21

BENSIINIMOOTORIGA IMURSÜSTEEMID
BRIGGS & STRATTON MOOTORITEGA IMURID

FORESTEEL haagiseid on võimalik tänu lisaseadmetele muuta kompaktseteks imursüsteemideks. Haagised
koos lehekoristuse lisaseadmetega leiavad kasutust haljasalade hooldustöödel kommunaal- või murutraktoriga
ühendatud niidudeki või raamialuse lehesuudmikuga. Selline lehekoristus- ja imursüsteemlahendus on tänuväärt
tööriist omavalitsustele, aianditele, haljastusettevõtetele, mõisaparkide ja spordiväljakute hooldamiseks.
Rohealade korrashoid pole kunagi olnud nii kasutajasõbralik ja mugav! #eestitoode

+ VÕIMEKAS
+ KOMPAKTNE
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+ LIHTNE KASUTADA
+ HARDOX® TERASEST

IMURI MUDELID

Vaata tootevideoid lehelt www.foresteel.eu

Mitmesugusteks ülesanneteks, vastavalt vajadusele.

MIDVAC

PROVAC

Optimaalne
imur
13HP
B&S
mootoriga. Parim valik kitsama eelarve
juures.

Efektiivne imur 18HP B&S mootori
ja elektrilise käivitusega. Parim valik
nõudlikes tingimustes töötamiseks.

Turbiini läbimõõt.: 450 mm

Turbiini läbimõõt.: 450 mm

Tootlikkus: 90 m3/min

Tootlikkus: 90 m3/min

Mootor: 13 HP Briggs & Stratton

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

Kaal: 93 kg

Kaal: 97 kg

Käivitus: Käsistarter

Käivitus: Elektriline käivitus

Purusti: Jah, Hardox®

Purusti: Jah, Hardox®

Vooliku läbimõõt: 200 mm

Vooliku pikkus: 200 mm

Vooliku pikkus: 5 m

Vooliku pikkus: 5 m

 Erinevad mudelid väiketehnikale

Mõõtmed: 575x470x1040 mm

Mõõtmed: 575x470x1040 mm

 Seadistatav vastavalt vajadustele

Turbiin ja kuludetailid: Hardox®

Turbiin ja kuludetailid: Hardox®

 Usaldusväärsed lahendused

ENIM MÜÜDUD. Parim
valik kitsama eelarve korral

KÕIGE VÕIMSAM: : Suurem
võimsuse tagavara

 Suur imuvõimsus
 Optimaalne turbiini-mootori kokkusobivus
 Pika elueaga tugev konstruktsioon
LEHT 22

Foresteeli Lehehaagised
 Täisvarustuses ja töövalmis
 Efektiivne ja soodne asendus käsitööle
 Vähem tööd ja vaeva, väiksem tööjõukulu!

 Purustusterad vähendavad lehtede mahtu 4 kuni 10 korda
 Võimsad ülemaailmse garantiiga mootorid
 Töökindel ja lihtne kasutada

LISASEADMED
IMURI OMADUSED
Imuri tööd intensiivistavad.

Purustusterad
Imuri
tükeldavad
väiksemaks

purustusterad
lehed
4-8x

Mugav käsihuulik

Kerge ja mugav muudetava
töökõrgusega käsihuulik koos
pöörleva tugirattaga.

360 ° Väljavise

Kiirelt ja lihtsalt pööratav ning
eemaldatav
väljavisketoru.
Lihtsaim puhastamine turul.

Efektiivsed mootorid

B&S bensiinimootorid on
tuntud oma efektiivsuse ja
kvaliteedi poolest.

IMURI LISASEADMED

Imuri paigaldamiseks ja komplekteerimiseks haagisekomplektiga.

Paigaldusraamid

Paigalda imur autohaagise või
muu kasti/konteineri portele

Distantskandur

Vabalt liikuv kandur niidudeki
ühenduses vooliku sobivaks
positsioneerimiseks.

Haagise lehesuudmik

Haagisealune
imusuudmik
teeb lehekoristuse lihtsaks,
mugavaks ja autonoomseks.

Imuvoolik

Elastne, kerge ja tugevast
materjalist imuvoolik. Pikem
voolik lisana saadaval.

Niidudeki ühendus lehekoristusel tõstab töö efektiivsust.
Lehtede kokku kogumine on võimalik erinevates tingimustes.

ENNE / PÄRAST
Purustusterad

+ KIIRE KOMPOSTEERUMINE
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HAAGISEALUNE LEHESUUDMIK
LIHTNE JA TÕHUS LEHEKORISTUSSEADE FORESTEEL HAAGISTESEERIALE

Innovaatiline lehekoristuslahendus FORESTEEL haagistele. Töö haagise alla paigaldatud lehesuudmikuga on
kiire, lihte ning võimaldab vähendada tööjõukulusid ja lehekoristuseks kuluvat aega. Tüütu lehekoristus, tänu
multifunktsionaalsele lehekoristusseadmele, on nüüd „Ühe-mehe-töö“!
Parim kokkusobivus MIDvac ja PROvac imuritega. NB! Tootevideot vaata kodulehelt. #eestitoode #ühemehetöö

+ MITMEKÜLGNE
+ KOMPAKTNE
+ KERGE
+ LIHTNE KASUTADA

LEHESUUDMIK

Maksimaalne tootlikkus minimaalse tööjõuga. Mõistliku kuluga!

Vaata tootevideoid lehelt www.foresteel.eu

Töölaius: 1350mm
Parim sobivus: MIDvac & PROvac

 Ühe-mehe-töö / Vajab vaid vedavat masinat

Kaal: 25 kg

 Efektiivne ja soodne asendus käsitööle

Vooliku läbimõõt: 200 mm

 Sobilik iga veomasinaga

Vooliku ühendus: Quick-connect

 Maapinda kopeeriv lahendus

Töökõrgus: Reguleeritav

 Quick-connect kiireks tööviisi vahetuseks

Paralleelsus: Töönurk reguleeritav
Esi/Taga Kardinad: Kõrgus reguleeritav

 Lai reguleerimisvahemik

Maapinda kopeeriv lahendus
Haagisealune lehesuudmik paigaldub Foresteel haagiste raami alla lihtsalt
kinnitatava hinge-lahendusega. Haagis koos lehesuudmiku ja imuriga
võimaldab teostada kiiret ja lihtsat lehekoristust. Seade sõidab haagise all
kahel pöörleval maad kopeerival rattal ning on reguleeritava kõrguse ja
paralleelsusega. Lahendus tagab lihtsa ülemineku ka konarlikul pinnasel.
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SEITE
LEHT 25
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TEHNILINE INFO
Haagise mudelite võrdlus

MUDEL

FT-600

FT-1600

FT-1600
OFFROAD

FT-2200

FT-2500
OFFROAD

Kandevõime (kg)

600

1600

1600

2200

2500

Kaal (kg)

225

380

380

485

525

Sisemõõtmed (mm)

1000x2000x300

1250x2000x300

1250x2000x300

1250x2440x300

1250x2440x300

Platvormi paksus (mm)

2

3

3

3

3

Porte paksus (mm)

2

2

2

2

2

Kallutus

Hüdrauliline, Taha

Hüdrauliline, Taha

Hüdrauliline, Taha

Hüdrauliline, 3-külge

Hüdrauliline, 3-külge

Kallutusnurga piiraja

silinder; ohutustross

hüdro-automaatne

hüdro-automaatne

Kallutusnurk (kraadi)

50

53/45

53/45

26x12x12

23x10.5x12

Ratta suurus (tolli)

20x10x8

Standardrehv

26x12x12

20x10x8

Kõrgkvaliteetne suurendatud torkekindlusega mururehv, mis sobib ka maastikusõiduks

Kiirus (km/h) *

40

40

40

40

40

Veopea reguleeritavus

2 positsiooni

6 positsiooni

6 positsiooni

6 positsiooni

6 positsiooni

Hinge-tüüpi LED tuled











Eemaldatavad ported ja
nurgapostid











Eraldi avatav esiporte











Kaablihoidja











Rattaga tugijalg











Polditav sild











Tõkiskingad











VÕIMALIKUD LISAD JA LISAVARUSTUSE VÕIMALUSED
Veopea D50 / D32











PIKK veopea











Võrkkõrgendused



700 mm



700 mm



700 mm



700 mm



700 mm



300 mm



300 mm



300 mm



300 mm

Lisa portekõrgendused

-

Modulaarsed
metsapostid

-









Käsipump











Elektro-hüdraulika











Registreerimisvalmidus

-









Jälgi meid facebookis, ole uudistega kursis!
Vaadake tootevalikut veebisaidil www.foresteel.eu

* Standard haagise kiirus mururehvidega 25 km/h

LEHT 27

TÖÖKINDLAD JA LÄBIMÕELDUD PIKA ELUEAGA
AITAVAD SÄÄSTA AEGA JA RAHA.

SEADMED

EESTI TOODE KVALITEETI HINDAVALE KASUTAJALE.

LÄHIM ESINDUS LEITAV KODULEHEL

* Didn’t find dealers in your country? Contact us directly for more information.

EDASIMÜÜJA

Võta ühendust ja uuri lisa
Alar Annuk

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

alar@foresteel.eu
+372 5245892

Argo Rossner
argo@foresteel.eu
+372 53474977

Foresteel Tartu esindus
Savimäe 8a,
Vahi 60534, Tartu

