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Kvistning, Skärning, 
Ackumulering, Lastning

✔ Skotare, skogsvagnar, lastbilar, grävmaskiner 8-15 t
✔ Robust struktur

✔ Snabb klippning, Ø25-30 cm
✔ Låg stubbe
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8-15 t

KRAN GRÄVMASKIN

Vikt 300 kg Bom 300 kg
BA90 330 kg

Kapdiameter max
(hårt ved-barrved)
Skandinaviska träd

250-300 mm 250-300 mm

Klippenhet Kniv Hardox 500 Kniv High Tensile Steel

Oljebehov 60-100 L/min 60-100 L/min
Arbetstryck 200-250 bar 200-250 bar
Mottryck max 20-30 bar 20-30 bar
Gripens öppning 775 mm 775 mm

Griptyp Kvistningsgrip 
standard

Kvistningsgrip 
standard

Avstängningsventiler Kniv
Tilt

Bom: Nej
BA90: Kniv

Höjd i 
fällningsposition 600 mm 600 mm

Koppling Fläns ø173 mm Bom eller BA90
Hydrauliska 
anslutningar

1/2” (2 slangar, tryck 
och retur)

1/2” (2 slangar, tryck 
och retur)

Basmaskiner Skotare, traktorer, 
skogsvagnar, lastbilar

Grävmaskiner 8-15 t, 
teleskoplastare

Tillbehör

Rotatoradapter

Risklor

E-paket, ackumuleringsgrip

Trådlös kontroll för 
E-paketet

Bom eller BA90
Rotator CPR9 eller CPR15
Kopplingsbox

Risklor

E-paket, ackumuleringsgrip

Trådlös kontroll för 
E-paketet
EG-paket, Extra Grip
Fäste

Biojack 300 är en robust och smidig grip som är designad 
för tuffa förhållanden. Enkel och snabb att installera på 
rotatorn på en kran eller en grävmaskin. Gripen håller trädet 
stadigt innan klippningen börjär, 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. Gripen kan användas för kvistning av 
träd, som standard.

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

De hållbara och slitstarka produkterna av Biojack är tillverkade 
av finska Nummek av förstklassiga kvalitetsmaterial. Alla våra 
produkter är användarvänliga, kännetecknas av enkel och 
snabb instinktiv styrning och kan anpassas till dina behov så 
du kan helt enkelt koncentrera dig på ditt arbete.

på grävmaskin 
med rotator!
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Tiltfunktion på kranar

Kvistningsklor som standard

Endast 2 hydraulslangar

KlippningKlippning

LastningLastning


