MONIPUOLISEEN VIHERRAKENTAMISEEN
KONEET JA LAITTEET TOIMITTAA
HANSA
Tela-alustaiset hakkurit
GreenMech Safe Track 19-28
Safe Track hakkurin molemmat telat voidaan säätää itsenäisesti maastoon sopiviksi, jolloin hakkuri on erittäin vakaa ja
turvallinen käyttää. Hakkuri voidaan sijoittaa kaltevuudeltaan
jopa 35° rinteisiin vakaasti. Hakkurin siirtonopeus on 6 km/h.

Voimanlähde

37,3 kW (50 hv) diesel

Kapasiteetti

190 x 280 mm

Paino

1800 kg

Moottori

Kubota V2203 nestejäädytteinen diesel

Pyöreät ja käännettävät leikkuuterät ovat yksinkertainen
mutta tehokas keksintö!
Pyöreän leikkuuterän leikkuupinnasta on kerralla käytössä noin kolmasosa. Loput leikkuupinnasta on suojattuna ja näin ollen se säilyy
terävänä. Kun käytössä ollut leikkuupinta alkaa
tylsyä käännetään terää, niin että saadaan esiin
terävää leikkuupintaa. Tämä yksinkertaisen
innovaation ansiosta terän käyttöikä kasvaa
jopa 600 %.
Terät tarvitsevat teroitusta vasta noin 150
-170 työtunnin välein ja yhden terän
käyttöikä on jopa 1200 tuntia. Tavalliset terät vaativat teroitusta 23-50 tunnin välein ja ne
tarvitsee vaihtaa 200 tunnin
jälkeen. GreenMech hakkuria käyttämällä voi säästää
satoja jopa yli tuhat euroa
vuodessa käyttömääristä
riippuen.
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Leikkuupinnasta on kerralla käytössä noin kolmasosa.

MARVACO, Tampere 2013
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HAKKURIT VAATIVAAN AMMATTIKÄYTTÖÖN

GreenMech hakkureiden innovatiivinen leikkutekniikka lisää tehoa ja säästää kustannuksia
Arborist tuoteperhe soveltuu erinomaisesti vuokrauskäyttöön alhaisten
käyttökustannusten ja helppokäyttöisyytensä ansiosta.
GreenMech EcoCombi 150
Ammattikäyttöön soveltuva Ecocombi hakkuri soveltuu
monenlaisen materiaalin käsittelyyn suoraan työmaalla. Laitteessa yhdistyvät tekninen ja taloudellinen tehokkuus, polttoaineenkulutus on vain 2-3 l/h. Hakkuri
pystyy käsittelemään jopa 10 cm paksuisia oksia. Lisävarusteena saatavana pikakiinnitteinen kuljetustrailer
jonka siirtonopeus on 80 km/h.

Voimanlähde

26 kW (35 hv) diesel

Kapasiteetti

150 mm

Paino

1200 kg

Moottori

Vesijäähdytteinen diesel

GreenMech QuadChip 160
Ainutlaatuinen 4-sivuinen QuadChip teräjärjestelmä.
Alas taitettava 280° pyörivä poistoputki helpottaa kuljetusta ja varastointia. Uuden sukupolven, tiukat vaatimukset täyttävät, leikkuuterät takaavat pitkän käyttöiän. Ympäristöystävällinen melutasoltaan. Vähäisempi huollon tarve sekä pidempi terien käyttöikä. Vakiovarustein paino alle 750 kg.

Arborist 130

Yksinkertainen ja kustannustehokas Arborist 130. Laaja syöttöaukko mahdollistaa tuuheiden ja kaksihaaraisten oksien
helpon syötön ja vähentää moottorisahan käyttöä karsinnassa.
Kääntyvä takaluukku antaa tilaa säilytyksessä. Moottorin
teräspaneelisuojat tarjoavat hyvän lujuuden ja kestävyyden ja
ne on suunniteltu helposti irrotettaviksi huoltotarpeita varten.

Voimanlähde

17,2 kW (23 hv)

Kapasiteetti

150 mm

Paino

670 kg

Moottori

Briggs & Stratton bensiini

Arborist 150
Arborist 150 on valittavissa joko 26hv tai 34hv Kubota dieselmoottorilla. Kääntyvä takaluukku ja säädettävä vetoaisa.
Leveä syöttöaukko 15 x 23 cm. Ohjausyksikön turvallinen ja
mukava paikka syöttösuppilon päällä, keskittää toiminnot.
Elektronisesti ohjattu ”No-Stress”-syöttöjärjestelmä säätää
syöttöteloja ja hakkuria, jolloin roottorin kierrokset palautuvat
nopeasti, mikä lisää tuotantoa.
Voimanlähde

19,4 kW (26 hv) / 24,4 kW (34 hv) diesel

Kapasiteetti

150 mm

Paino

744 kg (26 hv) / 748 kg (34 hv)

Moottori

Kubota diesel

Arborist 19- 28
Väkevä voimanpesä 50hv:n dieselmoottorilla. Kääntyvä
takaluukku ja säädettävä vetoaisa. Leveä syöttöaukko 19x28
cm. Elektronisesti ohjattu ”No-Stress”-syöttöjärjestelmä säätää syöttöteloja ja hakkuria, hydrauliset 280 mm leveät syöttötelat. Kustannustehokas ja hinnaltaan kilpailukykyinen ammattilaisen hakkuri.

Voimanlähde

25,4 kW (34 hv) diesel

Voimanlähde

37,3 kW (50 hv) diesel

Kapasiteetti

160 x 230 mm

Kapasiteetti

190 mm

Paino

alle 750 kg

Paino

1300 kg

Moottori

Kubota Turbo Diesel

Moottori

Isuzu Water Cooled diesel

AMMATTILAINEN LUOTA AMMATTILAISIIN. HANSA OSAA ASIANSA.

