
Frontlasterutstyr

1550 mm
opp�l 1170 mm
60-140 hk
2,5-6 t
305 kg / 300 kg
EURO / SMS
600 kg
6 + 8 stk

103-1700 mm
60-140 hk
2,5-6 t
240 kg
EURO / SMS / Minilaster
1000 kg



Tømmerklype

Åpnings
Anbefalt traktoreffekt
Anbefalt traktorvekt
Vekt EURO / SMS
Koblinger (sveiset)
Lastekapasitet

opp�l 1000 mm
40-100 hk
2,5-4,0 t
195 kg / 180 kg
EURO / SMS
500 kg

Tømmerklypa festes til traktorens frontlaster og er egnet for løft og �ytting av tømmer. Den hydraulisk betjente øvre kjeften 
åpnes ca. 1 m, slik at du i tillegg til tømmerstokker også kan løfte andre gjenstander med forskjellig størrelse og fasong.

Storsekklø�

Adaptere

Storsekkløfteren er egnet for å løfte opptil 1000 kg storsekker. For å gjøre det enklere å 
hekte på sekken, er kroken plassert utenfor senter på tårnet. Dette gir en bedre oversikt 
for operatøren.

Den hydrauliske vinsjen er utstyrt med en endekrok og 30 m wire. 
Medfølgende sikkerhetsgitter gir trygghet for fører og traktor.

Vinsjer

Vekt EURO / SMS
Koblinger (sveiset)
Trekkra�
Trekkhas�ghet
Wirelengde / diameter

112 kg / 105 kg
EURO / SMS
1000 kg
1,8 m / s
30 m / 8 mm

Produkt
3P-SBM
SMS-SBM
EURO-SBM
3P-SMS
SBM-EURO / SMS
3P-EURO / SMS
EURO-SMS

Vekt
120 kg
138 kg
127 kg
73 kg
92 kg
75 kg
64 kg

Beskrivelse
Traktorens 3P-kobling kan festes �l et redskap med SBM feste
Traktorens SMS-kobling kan festes �l et redskap med SBM feste
Traktorens EURO-kobling kan festes �l et redskap med SBM feste
Traktorens 3P-kobling kan festes �l et redskap med SMS feste
Traktorens SBM-kobling kan festes �l et redskap med EURO eller SMS feste
Traktorens 3P-kobling kan festes �l et redskap med et EURO eller SMS feste
Traktorens EURO-kobling kan festes �l et redskap med SMS feste

Vekt EURO / SMS
Koblinger (sveiset)
Lastekapasitet

76 kg / 63 kg
EURO / SMS
1000 kg



Pallegaffel
Pallega�el med variabel avstand mellom ga�ene, justeres enkelt manuelt med låsehendel. Spesielle ga�er i smidd stål er 
serti�serte og i samsvar med ISO-standarder.

Hydraulisk pallegaffel
Hydraulisk justerbare pallega�er er svært anvendelig ved lasting av forskjellige palletyper. Avstanden mellom ga�ene kan 
justeres hydraulisk fra førerhuset. Dette gjør jobben rask, komfortabel og e�ektiv. 

Frontskuffer
Sami frontlasersku�er er allsidig redskap til 
forskjellige formål. Universalsku�ene er et godt 
valg til håndtering av snø, korn, kompost, ved og 
andre materialer med lav egenvekt.

Steingreip
Sami steingreip er utformet for enkelt å samle stein etter bearbeiding av såbedet. E�ektivt verktøy som muliggjør rask og enkel 
steinplukking uten manuellt arbeid. Tindene har 30mm diameter og laget av SB500 stål for å sikre høy slitestyrke og lang levetid.

Pallega�ene kan i tillegg 
påmonteres en hydraulisk klo 
som gjør det mulig å bruke 
pallega�ene som for eksempel 
tømmerklype.

Vekt EURO / SMS
Koblinger
Tilleggsutstyr
Lastekapasitet
Gaffelens arbeidslengde

146 kg / 135 kg
EURO / SMS / Minilaster
Tømmerklo
1500 kg
1100 mm 

Vekt EURO / SMS
Koblinger (sveiset)
Lastekapasitet
Gaffellengde

167 kg / 170 kg
EURO / SMS / Manitou / Ze�elmeyer / Minilaster
1500 kg
1100 mm 

Produkt
Frontskuffe 1200
Frontskuffe 1400
Frontskuffe 1600
Frontskuffe 1800
Frontskuffe 2000
Frontskuffe 2200
Frontskuffe 2400

Vekt
130 kg
144 kg
159 kg
213 kg
230 kg
248 kg
308 kg

Volum
460 l
530 l
610 l

1010 l
1120 l
1240 l
1350 l

Traktoreffekt
40–100 hk
40–100 hk
40–100 hk
80–180 hk
80–180 hk
80–180 hk

100–180 hk

Traktorens vekt 
2,5–4,5 t
2,5–4,5 t
2,5–4,5 t
4,0–6,0 t
4,0–6,0 t
4,0–6,0 t
4,0–6,0 t

Produkt
Steingreip 1400 SMS
Steingreip 1400 EURO
Steingreip 1600 SMS
Steingreip 1600 EURO
Steingreip 1900 SMS
Steingreip 1900 EURO

Vekt
280 kg
300 kg
315 kg
335 kg
365 kg
385 kg

Traktoreffekt
40–100 hk
40–100 hk
40–100 hk
40–100 hk
60–140 hk
60–140 hk

Traktorens vekt
2,5–4,5 t
2,5–4,5 t
2,5–4,5 t
2,5–4,5 t
3,0–6,0 t
3,0–6,0 t

Lastekapasitet
800 kg
800 kg

1000 kg
1000 kg
1200 kg
1200 kg



Anbefalt traktoreffekt
Anbefalt traktorvekt
Vekt EURO / SMS
Koblinger (sveiset) 
Lastekapasitet
Antall pigger

Rundballespyd
40-100 hk
2,5-4,0 t
65 kg / 51 kg
EURO / SMS
1000 kg
2 stk

Spyd for fikantball
40-100 hk
2,5-4,0 t
78 kg / 71 kg
EURO / SMS
1000 kg
3 stk

Arbeidsbredde
Maks. åpning
Anbefalt traktoreffekt
Anbefalt traktorvekt
Vekt EURO / SMS
Koblinger (sveiset)
Lastekapasitet
Antall tenner

1550 mm
opp�l 1170 mm
60-140 hk
2,5-6 t
305 kg / 300 kg
EURO / SMS
600 kg
6 + 8 stk

Maks. åpningsbredde
Anbefalt traktoreffekt
Anbefalt traktorvekt
Vekt (uten kobling)
Koblinger (boltmonterte)
Lastekapasitet

103-1700 mm
60-140 hk
2,5-6 t
240 kg
EURO / SMS / Minilaster
1000 kg

Rundballespyd og spyd for firkantballer
Produseres med forsterket ramme og spyd i spesialstål. Finnes i en utgave med to pigger for rundballer 
og med tre pigger for big bale �rkantballer.

Silogreip
SAMI Silogreip åpnes opp til 1170 mm. Sidetennene forhindrer at �nere materiale faller ut av greipa, og 
den kompakte konstruksjonen sikrer god oversikt, noe som er en fordel ved uoversiktelige situasjoner 
og i trange områder. Tennene som brukes i silogreipa er smidd av spesialstål.

Rundballeklype
Rundballeklype for skånsom behandling av rundballer både med og uten plast.

Importør av Sami produkter i Norge: 
Sisu Produkter AS
Dyrskueveien 42, 2040 Klø�a, Norway | 63 94 39 00 | kontor@sisu.no | www.sisu.no


