VALG AV TOPPSTAG
De fleste velger DUPLOSTAG med suveren slaglengde til sin traktor!
Fordeler:
- Mye større arbeidsområde
-Skuffer og svanser kan tippes helt ned for tømming
- Strøapparat kan legges helt ned og fylles
- Kortere toppstag kan velges for å få redskapen høyt nok.
- Lettere kobling med triangel og HMV.
- Duplostag passer perfekt til fronthydraulikk.

Valg av toppstagtype:
- Duplostag 2403 for traktorer opp til 55 HK.
- Duplostag 4300 for traktorer opp til 100 HK.
- Duplostag 6002 for traktorer over 100 HK.
- Ministag 1800 for traktorer opp til 30 HK.
- Enkelstag 4100 for traktorer opp til 100 HK.
- Gigantstag 7100 for traktorer fra 100 til 150 HK.
- Gigantstag 14000 for traktorer fra 150 HK til 250 HK.
Ved valg av toppstagtype må en vurdere flere ting:
- Traktor størrelse
- Brukerens behov
- Mest brukte redskaper
En bruker ønsker kanskje kortere toppstag ved mye bruk av
skuffe, en annen ønsker lenger for å nå helt ned for å fylle
et strøapparat.
Traktorlisten med anbefalt toppstaglengde er derfor en
veiledning der spesielle behov må tas hensyn til.
Duplostag og Gigantstag har lang nok hals til de fleste
traktorer, men Enkelstag har behov for lang hals på flere
modeller. Da monteres det på lang leddgaffel, som passer
alle stag.

Når toppstaget er inne og trekkstengene er i vater bør hurtigkoblingen helle 5-10°.

Generelt.
Alle stag leveres standard med slanger og ISO koblinger. Antisigeventil kan monteres på alle
modeller unntatt Ministag. Det er mange som bruker Duplostag sammen med planeringskjær, dette
krever et helt stabilt toppstag. Da er det nødvendig med antisigeventil påmontert. For enda bedre
bruksegenskaper kan det monteres på ansatsnippler med strup en vei (artikkel nr. 400009).

Toppstagtyper
DUPLOSTAG 2403 passer godt for traktorer opp til ca. 55 HK, avhengig av redskapets
størrelse. Staget har suveren slaglengde, og beveger seg raskt også på traktorer med liten
pumpekapasitet. Duplostaget har Kat 2 i begge ender. For traktorer med mindre bolt brukes
foring Kat 1 (19mm), Ø 20mm eller Ø 22mm. Kategori 1 kule kan også settes i. Forlenger kan
skrues i begge ender.

DUPLOSTAG 4300 er vår desiderte bestselger og passer for traktorer opp til
ca. 100 HK. Denne modellen er kraftig og tåler store påkjenninger. Modellen leveres med
kule Kat 2 eller fanghake Kat 2 mot redskap, og ledd Kat 2 eller Kat 3 mot traktor. Foring
brukes i Kat 2 ledd ved mindre bolt og Ø 28mm foring i Kat 3 ledd. Forlenger kan skrues i på
stangside.

DUPLOSTAG 6002 er toppmodellen fra Byberg og er et kraftig stag som velges av de proffe
brukerne med traktorer over 100 HK. Staget er spesielt godt egnet sammen med store
strøapparat for å fylle det helt. Da bør en velge 580 eller 630 lengden for å få nok vandring.
Staget leveres med kule Kat 2 eller fanghake mot redskap og Kat 3 ledd mot traktor. Foring
for Kat 2 og 28 mm følger med som standard. Kat 4 ledd kan også leveres. Forlenger kan
skrues i på stangside.

MINITOPPSTAG 1800 er for de minste traktorene opp til ca. 30 HK og har Kat 1 i begge
ender.

ENKELSTAG 4100 er et rimelig alternativ for traktorer opp til ca. 100 HK. Staget leveres med
kule Kat 2 eller fanghake Kat 2 mot traktor og ledd Kat 2 eller Kat 3 mot traktor. Foring
brukes i Kat 2 ledd for mindre bolt og foring Kat 2 eller Ø 28mm i Kat 3 ledd. For lang hals
byttes leddgaffel til lang type. Forlenger kan skrues i på stangside.

GIGANTSTAG 7100 er et robust stag for traktorer mellom 100 og 150 HK der en ikke har
behov for så stor slaglengde. Staget leveres med kule Kat 2 eller fanghake Kat 2 mot redskap,
og Kat 3 ledd mot traktor. Foring Kat 2 for leddfeste følger med som standard. Kat 4 ledd kan
også leveres.

GIGANTSTAG 14000 er for traktorer over 150 HK og opptil 250 HK. Staget tåler store
påkjenninger. Det leveres med kule Kat 3 eller fanghake Kat 3 mot redskap, og ledd Kat 3
mot traktor.
Kat 4 (Ø 45mm) ledd eller Ø 35mm kan også leveres. En foring Kat 2 følger med som
standard.
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Listen er en oversikt over de mest solgte traktormodellene i Norge og anbefalt toppstag.
Det blir oppgitt Duplostag (teleskopsylinder) og alternativt Enkelstag til hver modell.
Stagene blir oppgitt med fullt artikkelnummer som viser toppstaglengde og kategori mot
traktor.
Listen er basert på normalmontasje, HMV o.l. Dersom det brukes kortbygd triangel (101,
202, 212) skal det trekkes fra 5 cm på lengden som er oppgitt i listen.
I noen tilfeller vil det være behov for å tilpasse toppstaget ved hjelp av ulike deler (for
eksempel lang leddgaffel, forlenger eller lignende). For komplett deleliste ta kontakt, eller se
nærmere på vår webside
Bybergs traktorliste er en veiledning. Det tas forbehold om trykkfeil og at enkelte
traktormodeller er utstyrt med en annen bakdel enn det som er standard.

Listen oppdateres kontinuerlig og vi setter stor pris på din tilbakemelding. Dersom du
oppdager feil eller mangler, eller har meninger om listen generelt kan du sende en mail til
mariann@byberg.no

Traktorliste finner du på webside: http://www.byberg.no/produkt/landbruk/toppstag

