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Fällni
✔ Teleskophandlare, grävmaskin 12-20 t
✔ Intensiv användning
✔ Såg Ø50 cm
✔ Låg stubbe

MADE IN FINLAND
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12-20 t

Stor öppning
148 cm

Ett robust och kraftfullt grip för skogsavverkning, trädborttagning i
staden och vedhantering.
Den kan användas säkert för att ta bort träd runt kraftledningar och
byggnader. Stammen skärs med en såg. Under laddningscykeln finns
sågen kvar i höljet och aktiveras genom att trycka på en strömknapp;
detta innebär att gripen kan användas flexibelt för kapning och
lastning.
Denna grip innefattar sågenheten SuperCut 100, med automatisk
kedjespännare och en oljetank speciellt för sågkedjan.
De hydrauliska komponenterna är väl skyddade i det bakre höljet,
samtidigt som de är lättåtkomliga.
De Biojack 500S kan monteras på en teleskoplastare eller på en
grävmaskin, med olika kopplingslösningar. TD-rotator finns med dess
svivel för gränslös rotation.
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.
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Vikt
Kapdiameter max
Klipptyp
Sågenhet
Oljebehov
Arbetstryck
Mottryck max
Gripens öppning
min-max
Griptyp
Höjd i
fällningsposition
Hydrauliska
anslutningar
Elektrisk anslutning
Basmaskiner

500S
690 kg
500S + TD + Box
900 kg
500 mm
Sågkedja .404
SuperCut 100
Auto kedjespännare
Kedjeoljetank
80-100 L/min
200-250 bar
20-30 bar
40-1480 mm
Risgrip
930 mm
Tryckslang 3/4”
Returslang 3/4”
Läckageoljeslang 3/8”
1 kabel (12 eller 24 V)
Grävmaskin 12-20 t,
teleskophandlare
TD-rotator (Snäckväxel)
Svivel (gränslös rotation)

Tillbehör

Trådlös styrning
Kopplingsbox
Snabbfästen
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