BIOJACK 110
BIOKURO ŽNYPLĖS

BIOKURO ŽIRKLĖS GREITAM IR
PATOGIAM DARBUI
Biojack griebtuvai - giljo nos gali bū pagamin pagl kliento
poreikius, pritaikant juos kliento technikai. Biojack gaminiai yra
patogūs, lengvai valdomi, grei , pagamin taip, kad galėtumėt
maximaliai koncentruo s į atliekamą darbą.
Biojack produktai yra gaminami k Suomijoje iš aukštos
kokybės metalo, kuris už kriną prietaisų patvarumą ir
ilgaamžiškumą. Biojack griebtuvai – giljo nos yra skir miško
re nimo darbams, pavojingų medžių šalinimui gyvenvietėse,
parkuose ar prie elektros linijų. Medžiai, prilaikant žnyplėmis
nukertami Biojack giljo na ar nupjaunami Biojack grandiniu
pjūklu.

Atstovas: UAB VYGRITA Kir mų g. 11a, Vilnius Lietuva, www.vygrita.lt
Tel.: 0037065080080, 0037069854707

BIOJACK 110
BIOKURO ŽNYPLĖS
Mažiems ūkiams ir
asmeniniam
naudojimui.
Du Viename: nukirs ir pakrau

Techniniai
parametrai
Svoris 59 kg
Medžių storis 0 – 120 mm
Slėgis 180 bar
Priešslėgis max. 30 bar
Tepalo srautas 10-20 l/min
Žnyplių atsidarymas 580 mm
Žnyplių aukš s apie 330 mm
Skirta nukirp ir pakrau
krūmams, krūmokšniams
ir nedideliems medeliams
iki 120mm diametro.

Biojack žnyplės – giljo na prietaisas
Biojack privalumai
Lengvai montuojama
Veikia ir esant sunkioms
darbo sąlygomas
Kontroliojamas darbo ciklas,
aiškus veiksmų ciklas
Greitas kirpimas
Aiškus rezultatas
Rastų karpymas į kalades.
Nereikalingas papildomas
montavimas dirbant k
pakrovimo darbus
Tvirta konstrukcija

Su BioJack žnyplėmis – giljo na galite nugenė , nukirs ir pakrau medieną.
BioJack yra įpa ngas tuo, kad žnyples – giljo ną yra įpa ngai paprasta valdy .
Žnyplės – giljo na yra lengvai montuojama ant krano rotatoriaus. Žnyplėmis
apkabinkite medį prie kelmo giljo na jį nukirs, visą medį kranu galit padė į
krūvą ar transporto priemonę. Su BioJack žnyplėmis (nedarant jokių techninių
pakei mų) galima atlik vien k pakrovimo darbus.
BioJack prietaisai gaminami įmonės Nummek Oy automa zuotose linijose.
Nummek Oy turi ilgametę pa r gaminant metalo konstrukcijas ir hidraulikos
įrengimus.
Visi Nummek Oy gaminiai a nka ISO 9001 standarto reikalavimus.

