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• možnosť nájazdové brzdy
• nový, ešte silnejší 4WD pohon
• nosnosť 2 tuny!
• špička vo svojej kategórii
• vyrobené v Estónsku
• dosah hydr. ruky 3,2 alebo 4 m
• pre štvorkolky a malotraktory

VAHVA JUSSI 2000+ je najnovším typom 
z radu profesionálnych malých vyvážaček, 
ktorá v kombinácii s pracovnou štvorkol-
kou alebo terénnom malotraktorom tvorí 
plnohodnotnú, rýchlu a veľmi obratnou 
vyvážacie súpravu. Novinkou je nájazdová 
brzda Knott, zdokonalený a viac chránený 4WD pohon kolies vyvážačky, ktorý je navyše dostupný v dvoch va-
riantoch (200 alebo 400 ccm). Samozrejmosťou sú výkyvné tandemové nápravy, vysokozáťažové 8 - plátnovej 
pneumatiky a otočné závesné zariadenie. K vyvážečce je možné dokúpiť široký rad príslušenstva pre rozšírenie 
uplatňovania tohto stroja. Hydraulicky sklopnou korbu, diaľkovo ovládaný hydraulický navijak, teleskopické 
predlženie hydraulickej ruky, nakladač sypkých hmôt, pôdne vrtáky, štiepacie hlavicu, atď...



Základná výbava (obsiahnuté v uvedenej cene):

• Vlek Vahva Jussi 2000+ (nosnosť 2 000 kg)
• Hydraulická ruka Vahva Jussi 320 (dosah 3,2 m)
• Drapák na guľatinu (max. roztvorenie 75 cm)
• Hydraulický rotátor Baltrotors GR 10 (nosnosť 1 t)
• 2 páry polohovateľných klaníc
• 8 - plátnovej nízkotlakové pneumatiky starca SG 300 / 65-12
• Hydraulické rozvody ( bez benzínového agregátu )
• 2 - pákový krížový rozvádzač

Značka Vahva Jussi vznikla v roku 2006. Hlavným cieľom spoloč-
nosti bolo vytvárať menšie vyvážačky pre pracovné štvorkolky
a malotraktory pre každodenné použitie v akomkoľvek ročnom 
období. Za veľmi prijateľnú cenu kupujete kvalitný stroj, ktorý Vás 
nikdy nesklame! Vahva Jussi je legendou medzi výrobcami malých 
vyvážaček vyrobených špeciálne pre štvorkolky a malotraktory!

Vyvážačka Vahva Jussi 2000+

Technická špeci�kácia:
 Rozmery podvozku 3 155 x 1 431 mm
 Hmotnosť (vrátane hydr. ruky) 440 kg
 Nosnosť 2 000 kg
 Nízkotlakové terénne pneu Starco SG 300/65-12 – 8 plátien
 Dosah hydraulickej ruky 3,2/4,0 m
 Zdvíhacia sila hydraulickej ruky 410 kg na 2 m a 260 kg na 3,2 m
 Pohon hydraulického systému 1) agregát Honda GX 200 (6,5 hp) , 175 bar
 Pohon hydraulického systému 2) vývodovým hriadeľom (PTO)
 Max. zdvíhacia sila hydr. ruky 530 kg
 Približná kapacita vyvážačky 2,5 m3

 Uhoľ otáčania hydraulickej ruky 330°
 Svetlá výška podvozku 380 mm
 Základná dlžka ložnej plochy 2,13 m (možné predlženie 0,5 a 1,0m)
 Priemerný denný výkon 25 m3 (záleží na hmotnatosti a približo-

vací vzdialenosti)

Výhradní dovozce pro ČR a SR : JPJ Forest, s. r. o., Horní Nová Ves 45, 507 81, Lázně Bělohrad
www.vahvajussi.sk | www.vyvazackadreva.sk | www.vozikyprestvorkolky.sk

info@jpjforest.com | +420 773 984 518



Vyvážačka Vahva Jussi 2000+

Výhradní dovozce pro ČR a SR : JPJ Forest, s. r. o., Horní Nová Ves 45, 507 81, Lázně Bělohrad
www.vahvajussi.sk | www.vyvazackadreva.sk | www.vozikyprestvorkolky.sk

info@jpjforest.com | +420 773 984 518


