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Slaghackshuvud GreenTec FR 92 - 112
Användningsområde:
• Parkområden
• Vägunderhåll
• Cykel- och gångvägar

Produktfördelar:
• Strenx 700 stålkonstruktion
• Integrated Airflow vakuum effekt
• Specialanpassade slagor
•  Drivning vänster alt. höger sida

Redskap GreenTec

GreenTecs slaghackshuvud är tillverkat i Strenx 700 stål vilket optimerar slaghackens vikt- och styrkeförhållanden. 
Designen på slaghacken kallas för “Integrated Airflow” och skapar ett naturligt vakuum för att materialet 
ska passera genom huvudet snabbt och därmed öka kapaciteten med 25 % men med ett mindre effektbehov. 
Totalbredden på slaghackshuvudet är mindre än tidigare eftersom rotoraxelns lager är integrerade i rotorn.
Rotorn har dubbel spiralrotor och slagornas baksida är optimerade i förhållande till rotorns radie, vilket skyddar 
slagorna. Slaghackshuvudet har justerbar front och har skyddsduk både fram och bak. Standardutrustad med 
C-slagor.
Slaghackshuvudet passar på Scorpion armklippare 330/430 och andra armklippare men även på andra bärare 
som t.ex. hjul- och traktorgrävare.
Kräver ett dubbelverkande hydrauluttag och fri läckledning direkt till bärarens hydrauloljetank. 

Beskrivning / Art. nr. FR 92 FR 112
Arbetsbredd (cm) 90 110
Vikt (kg) 138 144
Oljebehov min (l/min) 40 40 
Oljetryck min (Bar) 210 210
Arbetshastighet (km/h) 5-7 5-7
Dubbel spiralrotor Standard Standard
Antikavitationsventil Standard Standard
C-slagor / antal (st) Standard / 24 Standard / 30
Extrautrustning / Tillval
OPTExxxx Hydraulisk-/mekanisk snabbkoppling arm och redskap
OPTExxxx Infästning för GreenTec Scorpion 330/430 
OPTExxxx Infästning för Spearhead Twiga Compact
OPTE1300 L-slagor

2 ÅRS
GARANTI

(gäller ej slitdelar)

https://www.ystamaskiner.se/
https://www.ystamaskiner.se/slantklipparredskap/slaghackshuvud/slaghackshuvud-greentec-fr-92-112-hd?group=prod_prod_grp-s2%2F137
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Slaghackshuvud GreenTec FR 92 - 162

GreenTecs slaghackshuvud är tillverkat i Strenx 700 höghållfasthetsstål som optimerar slaghackshuvudets vikt- och 
styrkeförhållanden. Strenx 700 stål är världens starkaste produktionsstål och används för att spara vikt, öka nyttolasten 
samt öka prestanda.

Dubbel spiralrotor
Slaghackshuvud FR är utrustad med 
dubbel spiralrotor som ger en mycket 
jämn belastning, jämnt flöde, hög 
kapacitet och låga underhållskostnader. 
Slagornas fästöron på rotorn sträcker 
sig över två slagor vilket ger en stark-
are konstruktion.

Dubbellagrad stödrulle
Stödrullen har dubbla integrerade 
lager på varje sida för att fördela 
belastningen på axeln.

Integrated Airflow-design
Designen är skapad för att det ska  
upp stå ett naturligt vakuum som suger 
upp materialet. Resultatet blir 25 % 
högre kapacitet samt mindre effektbehov.

Remdrift med Powerrem
Slaghackshuvudet har remdrift som 
drivs av en s.k. Powerrem som är en 
hel bred rem som är starkare än flera 
enkla remmar. Konstruktionen medger 
också att remdrivningen kan monteras 
på både höger och vänster sida på 
slaghackshuvudet.

Slagor med optimal
anläggningsyta
Slagans baksida har samma radie 
som rotorn vilket gör att kraften som 
slagan utsätts för när den viker undan, 
fördelas jämt över en större yta. Risken 
för slagorna bryts minskar betydligt.

Optimal totalbredd på 
slaghackshuvudet
Den nya konstruktionen på rotorn, där 
lagren är integrerade i rotorn, ger en 
mindre totalbredd.

Redskap GreenTec

https://www.ystamaskiner.se/
https://www.ystamaskiner.se/armklipparredskap/slaghackshuvud/slaghackshuvud-greentec-fr-92-112
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