
GRIEBTUVAI – GILJOTINOS GREITAM 
IR NAUDINGAM DARBUI MIŠKE!

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.

BIOJACK 400S
BIOKURO GRIEBTUVAI
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BIOJACK 400S
BIOKURO GRIEBTUVAI

Griebtuvai
grandininiu pjūklu

Biojack 400S griebtuvai skir� miško valymui 
ir darbui gyvenvietėse

Techniniai
parametrai
   Svoris 315 kg

    Skirta medžiams iki  Ø 400  mm

    Slėgis 200 – 250 bar

    Priešslėgis max. 30 bar

    Tepalo srautas  80 - 100 l/min

    Griebtuvų atsidarymas  850  mm

    bevielis valdymas 12V arba 24V

    Montuojamas ant žemės ūkio traktorių 

    miškavežių, medkirčių, sunkvežimių 

    ar ekskavatorių.

Biojac  privalumaik
  Lengvai montuojama

   Veikia ir esant sunkioms 

   darbo sąlygoms

   Kontroliuojamas darbo ciklas, 

   aiškus veiksmų ciklas

   Greitas kirpimas

   Aiškus rezultatas

   Rastų karpymas į kalades.

   Nereikalingas papildomas 

   montavimas dirbant �k 

   pakrovimo darbus

   Tvirta konstrukcija

Biojack – daugiafunkcinis įrenginys medžių 
genėjimui, nupjovimui ir pakrovimui
Naujaisiais Biojack griebtuvais – giljo�nomis lengvai nupjausit ir pakrausit medžius. 
Pagrindinis Biojack privalumas paprastas ir aiškus valdymas. Griebtuvai – giljo�na 
montuojami ant manipuliatoriaus rotatoriaus, nereikalingos papildomas hidraulinių 
žarnų ir valdymo skirstytuvų  instaliavimas. Žnyplės apkabina medį ir laiko, giljo�nos 
peilis nupjauna, palenkimo cilindras paguldo medį. 
Skir�ngos darbo fazės vyksta sklandžiai viena po kitos. Norint atlik� �k pakrovimo 
darbus nereikalingas papildomas paruošimas ar kir�mo peilio nuėmimas, �esiog 
kraunat medieną dirbdami �k griebtuvais.
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.


