
Teknisk data: HZ-1500 HZ-2300 FHZ-2300 VHZ-2300 HG-1200R VHG-1200R

Åbnings bredde 1500 mm. 2300 mm. 2300 mm. 2300 mm. 1200 mm. 1200 mm.

Hydrauliske tilslutninger. 1 dobbelt 2 dobbelt 1 dobbelt 2 dobbelt 3 dobbelt 3 dobbelt 

Svingcylinder. Nej Ja Ja Ja Ja Ja

Svingradius. + / - 45° + / - 43° + / - 43° + / - 43° + / - 43° + / - 43°

Trækkraft skovspil. Ingen Ingen Ingen 3 tons Ingen 3 tons 

Wire på skovspil Ingen Ingen Ingen 9mm X 30m Ingen 9mm X 30m

Lukkekraft. 2,5 tons 6 tons 6 tons 6 tons 3 tons 3 tons 

Rotator belastning. Ingen Ingen Ingen Ingen 3 tons 3 tons 

Egenvægt. 132 kg. 325 kg. 318 kg. 420 kg. 275 kg. 370 kg.

Anbefalet traktor HK. 20-50 HK. 50-100 HK. 36-66 HK. 50-100 HK. 50-100 HK. 50-100 HK.

                                     Tilbehør

                                     Ventilblok 

                                     for skovtang

                                    Tilbehør option hvis traktor kun har:

                                    1 dobbelt virkende hydraulik udtag.

                                    eller med:

                                   1 enkelt virkende hydraulik udtag, og 

                                   1 tilbageløb (max 45 L/min.)

                                   Et af betjeningshåndtagene  er integreret med flydestilling.

Pto aksler

Skovkæder

Fjernrulle

Rundsling

Forhandler:

Fransgård Maskinfabrik A/S

Fredbjervej 132

9640 Farsø

Danmark

Tlf.+45 98632122

www.fransgard.dk

HZ-1500
HZ-2300
VHZ-2300
FHZ-2300
HG-1200R
VHG-1200R

Gribetang/klo til flytning af tømmer.

Stor åbning, gør det lettere at fange stammerne.

Åbnings bredde fra 1200 mm til 2300 mm

1200 og 2300 modeller er med hydraulisk svingcylinder for større flexibilitet.

R model med hydraulisk rotator på gribeklo drejer 360°

HZ-2300 & HG model har standard ophæng med opbevaringskasse.

VHZ & VHG modeller har indbygget 3 tons skovspil i ophænget

Fransgård skovtang

http://www.fransgard.dk/


HZ-1500 

Er den mindste skovtang, i

Fransgårds store sortiment

af skovtænger. Med en 

egenvægt på kun 132 kg,

er den særdeles velegnet

til mindre traktorer.

VHG-1200R og HG-1200R modeller  har monteret, en rotator 

samt en stor gribeklo.

Messing bøsninger i alle

led for reduktion af slidtage.

FHZ-2300 til montering på frontlæsser,

3-punkt/SMS eller EURO ophæng.

Tangen klarer let stammer op til 20-30 m, Alle VHZ og VHG modeller, har indbygget et     HZ-2300 og alle HG modeller har transport HZ-2300 og HG modeller har kædefald ved

under transporten skal hydraulikken til sving 3 tons skovspil i trepunktsophænget.     kasse, for wire samt kæder m.m. indbygget træktappe, gør det muligt at trække stammer

cylinderen sættes på flydestilling, hvorved     i trepunktsophænget. ud med wire eller skovkæder.

tangen bliver "knækstyret"

Fransgård

Skovtang til et hvert formål


