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Til flishugning i stor skala 

    To lodrette hydrauliskdrevne indtræksvalser med  
      aggressive tænder og knive samt hydraulisk cylinder 
      til sammenpresning af valser
    Variabel højtryksstempelpumpe, der sikrer  

      brændstofeffektiv drift af indtræksvalserne
    Kontrolenhed og omdrejningsvagten TP PILOT K,  

     der betjenes fra traktorens førerhus 
    Et kraftfuldt v-remssystem minimerer vibrationer og 

     beskytter traktorens transmission og motor
    TP OPTICUT rotorskiven med 4 knive fordelt parvis  

     reducerer vibrationerne fra flishugningen markant og 
     giver en brændstofeffektiv flishugning 

Komprimeret effektivitet

Flishuggeren er tilpasset, så hele enheden bliver så kompakt som 
mulig og kranen er placeret foran udkasterøret på en lodret mon-
teringsflange. Herved bliver traktor og flishugger mere manøvre-
venlig og udsynet fra traktoren optimeret. 

Er specielt konstrueret til fastmon-
tering på traktor. Det giver en kom-
pakt løsning og optimalt udsyn. 
Traktoreffekt 200 - 400 hk.
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TP SERVICEBOX med kritiske sliddele (tilvalg) 
- så har du dem altid ved hånden

Maks. trædiameter 400 mm

Åbning ved valser H x B = 400 x 440 mm

Huggeprincip Skivehugger med TP OPTICUT

Indføringsvinkel
Parallel med kørselsretning
(traktor bør være udstyret med 
vendbar førerplads)

Indtræksvalser 2 lodrette

Rotorskivediameter 1225 mm

Rotorskivevægt 756 kg

Antal knive 4 (2 snit per runde)

Modstål 1 vandret, 1 lodret

Flislængde 15 - 40 mm

Effektbehov 250 - 400 hk (184 - 294 kW)

PTO Omdrejninger 1000 omdr./minut

Maks. kapacitet 400 m3/h

Vægt 3000 kg ekskl. kran

Dimensioner H x B x L 3290 x 1538 x 2582 mm

Tekniske data Mowi 400 Kran

En vandret valse 
på tragtens bund 
giver et gnidnings-
løst indtræk af store 
stammer (tilvalg).

Mowi 400 kranen er 
udstyret med en spe-
ciel monteringsflange 
for lodret montering, 
ekstra stærke krøje-
cylindre og 600 mm 
forlænget vippearm, 
så rækkevidden er 
6,8 m.


