ENERGIGRIPAR
BIOJACK 400S
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BIOJACK 400S
✔ Flänsadapter för rotator (för kran)

✔ Kvistningskniv för rent timmer
(EG-paket för grävmskin)
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FÄLLNING & LASTNING

✔ Såg för kapdiameter på Ø 40 cm, sågen är dold inne
i stommen i lastningsposition.
EG-paket

✔ Låg stubbe och rent slutresultat

(grävmaskin
modell)

Tillbehör E-paket (samlande gripa)
Standard EG-paket (Extra Gripa för tyngre
		

trä hantering) för grävmaskin

TEKNISKA DATA
• Vikt 315 kg
• Kapdiameter max 400 mm
• Oljebehov (5 cc) 60-100 L/min
• Oljebehov (10 cc) 80-100 L/min
• Arbetstryck max 200-250 bar (totalt
tryck − mottryck).
• Mottryck max 30 bar
• Gripens öppning 850 mm
• Höjd i fällningsposition 600 mm
• Hydrauliska anslutningar: tryckoch returslang (1/2”).
• Elektrisk anslutning: tråd, eller
radiokontroll, 12 eller 24 V.

Biojack 400S är en robust och smidig grip
som är avsedd för tuffa arbetsförhållanden.
Den är försedd med en såg. Kedjesågen har
egen oljetank och automatisk smörjning. 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 att behöva modifieras.
Arbetscykel: Tryck på styrknappen för det hydrauliska styrsystemet och gripen griper tag om
trädet; tryck på styrknappen för det elektriska
styrsystemet och sågen sågar av stammen.
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.

När man vill göra mer
än att bara klippa träd
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