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KÄÄNTYVÄN LH LINK -ETUNOSTOLAITTEEN 
SAA NYT KAIKKIIN TRAKTORIMERKKEIHIN  

 
Kääntyvä LH Link -etunostolaite esiteltiin ensimmäisen kerran vuonna 2007 
Agritechnica-näyttelyssä Saksan Hannoverissa. Kääntyvä etunostolaite herätti 
valtavasti huomiota kansainvälisesti ja se palkittiin DLG:n hopeamitalilla, joka 
on maatalouskonealan arvostetuimpia tunnustuksia. 
 
Alunperin LH Link esiteltiin Valtran N-sarjan keulalla ja sitä asennettiin 
ainoastaan Valtroihin. Viime vuosina tarjonta on kuitenkin laajentunut ja LH 
Linkejä on asennettu mm. John Deereihin ja Fendteihin. 
 
- LH Link on saatavana sekä tehdastilauksena että jälkiasenteisena N- ja T-sarjan 
Valtroihin, jälkiasennuksena myös uuteen T-sarjaan. Agrimarket puolestaan 
asentaa LH Linkejä uusiin 6000-sarjan John Deere -traktoreihin ja me 
toimitamme niitä jälkiasennuksena Deereihin. Uutuutena kääntyvä etunostolaite 
tulee tarjolle Fendtin 700-sarjaan, kertoo projektipäällikkö Risto Leppäkangas 
LH Lift Oy:stä. 
 
Valtran, John Deeren ja Fendtin mallikohtaisten versioiden lisäksi tarjolla on 
myös yleismallinen kääntyvä etunostolaite. Se sopii kaikkiin eri merkkisiin 
traktoreihin. Yleismallista etunostolaitetta asennettaessa sovitteet ja hydrauliikka 
rakennetaan mallikohtaisesti. 
 
Kääntyvä etunostolaite tehostaa etunostolaitetyöskentelyä kuten lumenaurausta, 
harjausta ja niittoa. Asiakkaiden kokemusten perusteella LH Link tehostaa 
työskentelyä jopa 25-30 prosenttia, jolloin se maksaa itsensä nopeasti takaisin. 
 
Kääntyvä etunostolaite myös parantaa turvallisuutta. Kääntösylintereissä on 
shokkiventtiilit, jotka antavat periksi, jos kuljettaja törmää esimerkiksi auratessa 
kiveen tai kaivonkanteen. Kiinteässä nostolaitteessa törmäys rikkoisi joko 
työkoneen tai traktorin. Kääntyvä etunostolaite on myös liikenneturvallinen 
kapeilla väylillä, kun sen voi kääntää pois muun liikenteen edestä. Kääntyvä 
etunostolaite helpottaa myös työlaitteen kytkemistä, kun etunostolaitetta voi 
kääntää sen sijaan että jouduttaisiin siirtämään koko traktoria edestakaisin. 
 
LH Link -etunostolaite kääntyy kumpaankin suuntaan 35 astetta ja kantaa 3,5 
tonnin kuorman. Kääntyvästä etunostolaitteesta on kaksi versiota: Toisessa 
etunostolaite kääntyy automaattisesti etupyörien mukaan. Toisessa versiossa 
kuljettaja voi kääntää etunostolaitetta mielensä mukaan, riippumatta eturenkaiden 
asennosta. 
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