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✔ Små kranar och grävmaskiner 2-5 t
✔ Lätt och stark

✔ Snabb klippning, Ø15-18 cm
✔ Låg stubbe
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Fällning & Lastning
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2-5 t
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KRAN GRÄVMASKIN

Vikt 160 kg 200 kg
Kapdiameter max
(hårt ved-barrved)
Skandinaviska träd

150-180 mm 150-180 mm 

Klippenhet Kniv Hardox 500 Kniv Hardox 500

Oljebehov 35-60 L/min 35-60 L/min 
Arbetstryck 170-190 bar 170-190 bar
Mottryck max - -
Gripens öppning 840 mm 840 mm
Griptyp Gripklo Gripklo

Avstängningsventiler Knivlåsning
Tiltlåsning -

Höjd i 
fällningsposition 590 mm 590 mm

Koppling Bussning 49.5 mm 
för axelrotator Bom

Hydrauliska 
anslutningar

3/8” (2 slangar, tryck 
och retur)

3/8” (2 slangar, tryck 
och retur)

Basmaskiner Fyrhjuling, lastbil, 
traktor, skogsvagn

Små grävmaskiner 
2-5 t

Tillbehör Rotatoradapter Fäste

Den Biojack 160 är en ganska lätt grip, men tuff, 
som passar till små maskiner. Enkelt och snabbt att 
installera på en liten kran, på en lastbil, en skogsvagn, 
en traktor, eller på en liten grävmaskin. Gripen 
håller fast trädet innan snittet börjar, max säkerhet 
bredvid kraftledningar. Den utmärker sig med sin 
användarvänlighet. Gripen skär smidigt genom 
trädstammar och tack vare dess olika funktioner kan 
den användas både för fällning och lastning, utan 
avbrott.

Arbetscykel: Tryck på styrknappen för det hydrauliska 
styrsystemet och gripen griper tag om ett träd, kniven 
skär av stammen och tiltmekanismenfäller trädet. 
Sedan kan gripen användas för sortering och lastning - 
enklare än så blir det inte!

Biojack -gripar är hållbara och robusta, tillverkade av 
Nummek i Finland, av högkvalitativa material. Alla våra 
produkter är användarvänliga, enkla och snabba att 
använda instinktivt och kan anpassas efter dina behov, 
så att du helt enkelt kan fokusera på ditt arbete.

Bom för koppling

För axelrotator 
Ø49 mmTilt

Rotatoradaptrar

Fäste
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