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Första gallringen till nästa nivå
Första gallringen till nästa nivå

✔ Kranar & Grävmaskiner 8-15 t
✔ Optimalt träd Ø 5-30 cm

✔ Längdmått
✔ Automatisk kedjespännare

SKÖRDARAGGREGAT
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8-15 t8-15 tKraftfull såg
Enkelt kedjebyte
Automatisk kedjespännare

Kontrollsystem
STANDARD

Technical Data
Vikt 430 kg
Optimal 
träddiameter Ø 50-300 mm

Ren kvistnings-
diameter Ø 50-330 mm

Max skärdiameter Ø 430 mm
Min matnings-
diameter Ø 40 mm

Gripöppning 450 mm
Höjd i fällningsläge 980 mm
Höjd i kvistningsläge 980 mm
Matningshastighet 
max 5 m/sec

Matarhjul MenSe V-Tec Ø 308 
mm / bredd 163 mm

Matarhjulmotorer TMF-315HD (315 cc)
Kvistningsknivar 4 st (3 mobiler, 1 fix)
Sågenhet SuperCut 100 (10 cc)
Sågsvärd 16”
Sågkedja .404”
Kedjespänning Automatisk
Kedjesmörjning Kedjeoljetank
Oljeflöde 80-150 L/min
Arbetstryck min-max 190-220 bar
Mottryck max 20-30 bar
Trycklinje min. 3/4”
Returlinje min. 3/4”
Läckageoljelinje min. 3/8”
Elektrisk anslutning CAN bus 24 V, 15 m
Kontrollsystem LOGGER®

Längdmått Standard

Basmaskiner
traktor, skotare, 
lätt skördare, 
grävmaskin 8-15 t

Tillbehör

Rotatoradapter.
Volymmått.
Olika matarhjul.
TMF-400HD 
hjulmotorer.

V-Tec Flerstamhjul
Utmärkt och jämnt grepp
Igensättningsfri konstruktion
Lägre skador på stockarna

Det lätta och effektiva 
skördaraggregatet för 
småvedsavverkning, första och 
andra gallring, produktion av kvistat 
energived, testat och förbättrat av 
proffs. Försedd med 4 kvistknivar, 
kraftfulla hjulmotorer, breda V-Tec 
Flerstamhjul för bästa grepp, 
sågenheten SuperCut 100 med 
automatisk kedjespänning, och 
LOGGER®-kontrollsystemet, som 
standard. Allt i, för 430 kg. 
MATNING
Hjulmotorer är monterade med 
effektiva och långvariga MenSe V-Tec 
Flerstamhjul med utmärkt grepp 
och igensättningsfri struktur, för 
professionellt arbete. Olika hjultyper 
kan också installeras.
SÅGNING
SuperCut 100 är en 10 cc sågmotor, 
enkel att använda, inklusive den 
automatiska kedjespännaren, 
som standard. Kedjesmörjningen 
säkerställs av verklig kedjeolja, lagrad i 
oljetanken på tiltramen.
KVISTNING
De 4 kvistknivarna garanterar ett 
snyggt och rent resultat, från Ø 5 cm 
till 33 cm stockar.

STRUKTUR
Helt ny ram, studerad för sin 
lätta vikt, balans och robusthet, 
tillverkad av Hardox®, för en mjuk 
tilt och hållbarhet. Alla de inre 
komponenterna är åtkomliga 
för ett enklare underhåll, och 
slangkopplingen är på den nedre 
baksidan, ut ur arbetsutrymmet 
antingen i fällningsläge eller 
kvistningsläge. Hela huvudet är 
kompakt och väl skyddat. 
KONTROLLSYSTEM
LOGGER® levereras alltid med 
Biojack 330H. Detta inkluderar 
displaykontrollern och dess moduler, 
längdmåttet, och kommandona i 
kabinen.
BASMASKINER
Detta huvud har standardflänsen 
Ø 173 mm för rotatorn, och valfri 
adapter för valfri rotator kan 
monteras. Huvudet måste svänga fritt. 
Den är lämplig för de flesta kranar 
på traktor, skotare, lätt skördare, 
såväl som på grävmaskiner 8-15 ton. 
För grävmaskiner kan Biojack även 
leverera förlängningsbommen för 
längre räckvidd.

Effektiv kvistning med 4 knivar,
ren ved upp till Ø 33 cm

Kedjeoljetank STANDARD

Längdmått STANDARD
Volymmått som TILLVAL

V-TecV-Tec
FlerstamFlerstam


