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Kostnadseffektiv tork- och lagring

Fältlogistik för högsta kvalitet och effektivitet
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Egen konstruktion från idé 
till färdig produkt
GreenTec har över 35 års erfarenhet av att 
bygga släntklippare men i fjol tog företaget 
beslutet att börja producera hela släntklippare 
i egen regi. De nya släntklippana kommer att 
gå under namn Scorpion.

Scorpion 530 och 630 har räc-
kvidder på 5,3 respektive 6,3 
meter för montering bak på 
traktorn och de drivs av trak-
torns kraftuttag.

Flexibel
Hela släntklipparen är nyut-
vecklad och där varje detalj 
är väl genomtänk för att 

användaren skall ha maxi-
malt utnyttjande beroende 
på vilket redskap som mon-
teras. 

I Sverige är det Ysta Maskiner 
som marknadsför GreenTec. 

Bland några av de nyhe-
ter som användaren direkt 
märker av är ett Hybridarm-
system som samtliga model-

ler av GreenTec Scorpion har. 
Hybridarm-system innebär 
att armen kan styras både 
med och utan parallellarm-
funktion. Man kan säga att 
det är två maskiner i en. Val 
av funktion görs enkelt på 
maskinens manöverpanel 
i hytten. Med detta flexibla 
system kan de båda syste-
mens fördelar utnyttjas i 
samma maskin beroende på 
vilket redskap som är mon-
terat, vilket arbete som ska 
göras och om maskinens 
manöverförmåga begränsas 
av omgivningen. En annan 
fördel är att detta reducerar 

transportbredden och tra-
f iksäkerheten ökar.

Hydraulik
Scorpion 530 och 630 finns i 
två olika varianter. 530S och 
630S samt 530 PLUS och 630 
PLUS. Skillnaderna är att PLUS 
modellerna har ett krafti-
gare hydrauliksystem som är 
lastavkännande, så kallat load 
sensing, som känner av hur 
mycket olja systemet behöver. 
Maximalt 125 l/min och 315 bar.

Fördelen med det lastavkän-
nande hydrauliksystemet är att 
när det kopplas till traktorns  
kraftuttag med 1 000 rpm så 
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Ny unik klippare med upp till 6,3 
meters räckvidd från GreenTec.

Scorpion är tillverkad i Strenx 700 stål vilket 
har fördelarna att konstruktionen är lätt men 
samtidigt väldigt stark och lämpar sig därför 
utmärkt för denna typ av konstruktioner.
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kan varvtalet dras ner till 650-
700 rpm vilket ger stora bespa-
ring på bränsleförbrukningen. 
Ljudnivå blir även lägre i hyt-
ten då traktorn kan gå på ett 
betydligt lägre motorvarv.

Svängbart
Samtidigt levereras PLUS 
släntklipparna som standard 
med Rotorflex, en teknik 
som innebär att aggregatet 
kan svänga 180 grader, och 
Autoflex vilket behövs för att 
uppnå optimal arbetsmiljö då 
klipphuvudet alltid hålls inom 
operatörens naturliga synfält 
vid montering bak på trak-
torn. Denna funktion gör att 
man även kan klippa bakom 
höger traktordäck eller  köra 
fram armen så att när man 
klipper får föraren en perfekt 
sikt och slipper vrida huvudet. 
Arbetsområdet är hela 145 
grader.

Samtidigt lanserar GreenTec 
en ny uppsättning slag-

hackshuvuden anpassade till 
Scorpion släntklippare med 
arbetsbredderna 1,2 till 1,6 
meter. 

De nya slaghackarna är också 
tillverkade i Strenx 700 stål. De 
har även fått en betydligt bät-
tre aerodynamik med vad man 
kallar ”intigrated airflow” vilket 
ger slaghackshuvudet en stör-
re kapacitet vilket spar energi 
och bränsle. 

Slagor
Fördelar är specialslagor som 
är monterade som en spiral på 
rotorn. Användaren kan själva 
välja om de vill montera driv-
ningen på höger eller vänster 
sida då det kan ändras enkelt.

Anders Niléhn
Hydrauliksystemet är från Danfoss och funktionerna 
styrs via en medföljande elektrisk Joystick med 
fyra proportionalfunktioner som monteras i hytten. 
Joysticken är ergonomisk anpassad efter handen.

Nytt patentsökt monteringssystem 
är framtaget. Den nya fyrpunkts-
monteringen gör anslutningen i 
traktorns trepunktslyft extra stabilt.

Scorpion släntklippare kan utrustas med en 
mängd olika redskap som slaghackshuvud, 
grensåg, häcksax samt häckklippare etc.


