
VAK LK/LKT Koukkulaitteet 21 t / 26 t

Laadulla on tekijänsä.
Täyden palvelun teollisuusyritys VAK Oy suunnittelee ja valmistaa laadukasta kuljetuska-
lustoa alan ammattilaisille. Yli 40 vuoden kokemus ja tehtaan nykyaikaiset suunnittelu- ja 
tuotantojärjestelmät ovat voimavaramme tämän päivän vaativassa toimintaympäristössä. 
Pohjoismaiden suurin ja nykyaikaisin oma elementtitehdas valmistaa laadukkaat kuormati-
laelementit. Monipuolinen tuotevalikoima, joustava organisaatio, vahva suunnitteluosaami-
nen ja koko maan kattavat huoltopalvelut takaavat asiakkaille kokonaisvaltaisen palvelun. 

Koukkulaite
vain parhailla 
ominaisuuk-

silla!

VAKIOLAITETAULUKKO

LK21-sarja Laitepituus Laitekorkeus

LK21 5600 mm 190 mm

LK21 5750 mm 190 mm

LK21 5900 mm 190 mm

LK26-sarja Laitepituus Laitekorkeus

LK26 6100 mm 240 mm

LK26 6300 mm 240 mm

LK26 6500 mm 240 mm

VAKIOTOIMITUKSEEN SISÄLTYY

- ulko-ohjausvivut
- radio-ohjaus
- vapaa lasku
- portaaton liikenopeuden säätö
- apukippisylinterit kevennysrullilla
- alaslaskun automaattinen hidastus Kaikki

mainitut mallit 
saatavana myös 

hydraulisella 
puomin taitolla.

VAK Oy
Paattistentie 57, 21310 Vahto
puh. 020 7656 300
www.vak.fi

Kattava
vakio-

varustus!



Täysin uusi
VAK LK26 koukkulaite

Halusimme VAK:illa kehittää täysin 
uuden koukkulaitteen, jossa yhdis-
tyvät aikaisemmat hyvät toiminnal-
lisuudet ja täysin uudet innovaati-
ot. Kuuntelimme asiakkaitamme, 
hyödynsimme monivuotista vahvaa 
ammattitaitoamme, panostimme 
pitkäjänteiseen kehitystyöhön ja tes-
tasimme huolellisesti jokaisen vaiheen 
– tässä on laite, joka toimii!

Mikä tärkeintä, kehitimme laitteelle 
yksinkertaisen ja toimintavarman säh-
köohjatun järjestelmän varmistaak-
semme työsi sujumisen ilman turhia 
katkoksia.

Koukkulaite,
jossa yhdistyvät

aikaisemmat hyvät
toiminnallisuudet
ja täysin uudet 

innovaatiot. 

Saatavana myös 
hydraulisesti taittu-

valla puomilla.

VAK LK-sarjan uudet 
koukkulaitteet ovat todella 
käyttäjän tarpeisiin suunni-
teltuja ja valmistettuja.
Vahva ja toimintavarma 
laite, jolla työt hoituvat 
taatusti!

Heikki Eerikäinen
Eerikäisen Liikenne

Asiakkaiden arvostama!

”
• Vahvat apukippisylinterit takaavat luotetta-
van kippauksen. Lavan siirrossa syntyvä kitka 
on poistettu aukippisylinterien kevennysrullan 
avulla. 

• Takavarsiston ja apurungon takaosassa 
sijaitseva tukiristikko varmistaa vakaan
kippauksen.

• Hydrauliputket venttiilistöineen on suun-
niteltu siten, että ne mahdollistavat suurten 
öljymäärien vapaan virtauksen. Ohjaamon 
taakse asennettavassa öljysäiliössä on paik-
ka koukkulaitteen puomille. Se mahdollistaa 
laiteasennuksen lähelle ohjaamoa sekä
optimaalisen painojaukman autoon.

• Kaikissa laitteissa on kattava vakiovarustus.

• Lisävarusteena saatavissa säätötilavuus-
pumpun tunnistava venttiili.

• VAK Servo-ohjausyksikön avulla voit käyttää 
koukkulaitetta haluamallasi liikenopeudella. 
Servo-ohjausyksikköön on saatavana useita eri 
toimintoja asiakkaan tarpeen mukaan.

VAK:lta saat koukku-
vaihtolavalaitteet asennettuna
kuorma-autoosi kaikkiin eri 
kokonaispainoluokkiin. Tämän 
lisäksi VAK valmistaa ja asentaa 
koukkuvaihtolavalaitteita 
erikoistoimituksina.
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