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15951     CF1 lyftcylinder skydd
15899    CF5 lyftcylinder skydd
15949     CF7 lyftcylinder skydd
15956    CF75/CF8 lyftcylinder skydd

• Lyftcylinder skyddet passar alla John Deere 
 skotar kranar.
• Lytcylinder skyddet förebygger slang brott 
 och IBC- givaren samt cylinder röret
• Innfästningen på lyftcylindern sker fort 
   endast med fyra bultar.

Lyftcylinder skydd till CF kranar

Modeller

Skydda din
skotare
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-Lyftcylinder skydd



Moipu Flex Aggressive är kända för sin stora 
greppyta som ger stor dragkraft. Den aggressiva 
dubbmodellen och den stora greppytan 
garanterar maximalt grepp i alla lägen.

• Maximalt grepp
• Bättre stamhållning med grova träd 
• Gummibeläggning som sk• Gummibeläggning som skyddar
   skördaraggregatet
• Kraftig matning i båda riktningarna 
• Sparar bränsle
• Kapar inte toppen

Moipu Flex Aggressive
Moipu Flex Standard är kända för sin stora 
greppyta som ger stor dragkraft. Den 
enastående stamhållningen gör det lätt att 
snabbt hitta kapfönstret och minimerar 
skadorna på stammarna.

• Minimala dubbskador
• Gummibeläggning som sk• Gummibeläggning som skyddar
   skördaraggregatet
• Kraftig matning i båda riktningarna 
• Sparar bränsle
• Kapar inte toppen

Moipu Flex Standard

Moipu Flex Standard är kända för sin stora greppyta 
som ger stor dragkraft.

Överlägsen dragkraft utan
att kompromissa på kvaliteten

-Matarhjul
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Moipu Flex Aggressive produktförteckning
Modell                           Modell



Moipu Steel
Den öppna konstruktionen hos Moipu Steel garanterar att 
dubbarna alltid får ett bra grepp om stammen oavsett 
barktjocklek. Lätta och  öppna konstruktionen gör hjulet till 
ett utmärkt val för alla skogar.

• Utomordentligt grepp under alla omständigheter 
• Igensättningsfri konstruktion
• Kraftig matning i båda riktningarna
• Kapa• Kapar inte toppen
• Lätt

Lore
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-Matarhjul

Bra grepp utan blockeringar
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Moipu Steel produktförteckning

Modell             Beställnings-   Model                Beställnings- 
                 nummer                                nummer



• Lätt att montera: endast tryck- och returslang, ingen elektronik
• Ett kompakt och lättmanövrerat aggregat
• Snabbt och eektivt klippaggregat 
  med triangulär skärkant
• Enkel men eektiv ackumulering (5 stammar på 5–7 cm)
• Långa gripklor, stor öppningsbredd och låg
     tilt som underlättar lastning

Optimal stamdiameter:   3-25cm            Recommenderade basmaskiner:   
Maxöppning kvistknivar:   106 cm                         traktorer, skotare, 
Kvistningsdiameter:     25 cm (stamkvistning)    Lyftkran:       46-106 kNm
Kapning:            25 cm med           Hydraulik:      60-100 l/min           
                triangular skärkant                 175-250 bar    
Stomhöjd:           59 cm                               
Vikt:Vikt:               330 kg                      
                                         

M240 EFI
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-Aggregat

Enkel installation utan elektronik



-Aggregat
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Optimal stamdimension:   3-25cm             Recommenderade basmaskiner:   
Maxöppning kvistknivar:   106 cm                           skotare
Kvistningsdiameter:     30 cm (stamkvistning)    Lyftkran:         70-140 kNm                    
Kapning:            31 cm               Hydraulik:        60-100 l/min            
Stomhöjd:           62 cm                            175-250 bar   
Vikt:               680 kg           
                                                                   
 

Optimal stamdimension:   5-35 cm             Recommenderade basmaskiner:   
Maxöppning kvistknivar:   130 cm                       grävsmaskiner
Kapning:            45 cm                          14 - 20 t.     
Stomhöjd:           94 cm              Hydraulik:    100 - 120 l/min           
Vikt:               950 kg                       200 - 250 bar 
Alternativ:             flerträdshantering 
                                svängkrans
                                             
 

• Robust och kompakt energiaggregat för grävmaskiner
• Klipper t.o.m 45cm mjukt träd, men klipper ändå 
   mindre stammar snabbt
• Lätt att installera utan tillägs elektronik
• Stor öpning, underlättar klippning av stora buskar

• Stark och hållbar aggregat för större skotare
• Lätt att installera utan tillägs el
• Kraftig klipp, klipper upp till 31cm per klipning
• Enkel, men eektiv flerträdshantering
• Långa gripklor, stor öpning och låg tilt som 
   underlättar lastningen

-Aggregat

4500 EFI

M310 EFI



-Aggregat



-Aggregat
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E ektivitet och lönsamhet i
averkning av energi- och rundvirke

M300 F1
• Hållfast aggregat för professionellt bruk
• Kraftfullt klippaggregat med triangulär skärkant
• Stor matningskraft och matningshastighet för sin storleksklass
• Kvistknivarnas breda maxöppning underlättar hanteringen av ris
• Breda matarhjul och kraftiga kvistknivar
   underlättar flerträdsmatning

Optimal stamdimension:   5-25cm          Recommenderade basmaskiner:   
Kvistningsdiameter:     35 cm                       skotare, skördare, 
Kapning:            30 cm knivar med               grävmaskiner
                triangular skärkant   Lyftkran:       100-200 kNm                
                              Hydraulik:      120-220 l/min  
Matningshastighet:      0-5 m/s                            200-280 bar
Matningskraft:Matningskraft:        18,5 kN          Tillval:   längdmätning, diameter mätning, 
Maxöppning kvistknivar:   130 cm                extra ackumleringsarmar, 
Maxöppning matarhjul:   35 cm                 stubbehandling, rotatorstyrning, 
Vikt:               680 kg                större kapcylindrar        
                                         



-Aggregat



M300 F2

M300 F3
• Samma avancerade egenskaper som i Moipu 300 
   samt matning och kombinerad kapning med såg och knivar
• Eektiv sågenhet för professionellt bruk
• Klippning kan användas för att undvika slitage på 
   sågkedjan vid röjning av buskage

-Aggregat
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Rekommenderade basmaskiner:  skotare, 
                     skördare,
                     grävmaskiner
Lyftkran:                  100-220 kNm 
Hydraulik:                120-220 l/min 
                     200-280 bar
TilTillval:      längdmätning, diameter mätning, 
        extra ackumuleringsarmar, 
        stubbehandling, rotatorstyrning

Optimal stamdimension:  5-25 cm
Kvistningsdiameter:      35 cm
Kapning:            40 cm såg 
                automatisk 
                kedjespänning
Matningshastighet:      0-5 m/s
Matningskraft:Matningskraft:        18,5 kN
Maxöppning kvistknivar:  130 cm
Maxöppning matarhju     35 cm
Stomhöjd:           120 cm
Vikt:               700 kg

Rekommenderade basmaskiner:  skotare, 
                     skördare,
                     grävmaskiner
Lyftkran:                  100-220 kNm 
Hydraulik:                120-220 l/min 
                     200-280 bar
TilTillval:      längdmätning, diameter mätning, 
        extra ackumuleringsarmar, 
        stubbehandling, rotatorstyrning

Optimal stamdimension:  5-25 cm
Kvistningsdiameter:      35 cm
Kapning:            40 cm såg 
                automatisk 
                kedjespänning
Matningshastighet:      0-5 m/s
Matningskraft:Matningskraft:        18,5 kN
Maxöppning kvistknivar:  130 cm
Maxöppning matarhju     35 cm
Stomhöjd:           120 cm
Vikt:               700 kg

• Samma avancerade egenskaper som Moipu 300, 
   kompletterade med matning och sågenhet
• Eektiv sågenhet för professionellt bruk
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Moipu 550 Gripmodeller

-Aggregat

S550RC är avsedd att installeras på tryck- och returledningar till 
antingen skördare eller grävmaskiner. GS550RC gripmodell fun-
gerar med gripen öppen/stängd på linjerna och är lämplig för 
skotare eller kranbilar. Tack vare radiostyrning kan sågningen 
utföras så som du själv vill. Såghusets vinkel är optimerad 
för avverkning av trä. Samma sågenhet används också 
på skördare. 

Installationen av gripen är enkel och snabb.

Moipu 550RC gripmodeller är utformade för att kapa ner träd upp till 63 
cm med ett enda snitt. Med gripen kan du också flerträdshantera och 
lasta. Griparna är lämpliga för att kapa problemträd, rengöra vägrenar 
och fältkanter eller för små gallringar. 

Det finns två gripmodeller: S550RC och GS550RC. 

E ektiv gripsåg för 
professionellt bruk



Maximal gripöppning:       106 cm
Maximal kapning:         63 cm
Vikt:                 430 kg
Hydrauliska linjer:         grip öppna och 
                  stängda linjer
Rekommenderat oljeflöde:   60-100l/min
MaximaMaximalt tryck:           240 bar
Sågsvärd längd:          60/75 cm
Sågmotor:              10cc
Styrsystem:             radiostyrning, 
                  12V batteri
Alternativ:              Flerträdshantering, 
                  Snabbfäste

Maximal gripöppning:       106 cm
Maximal kapning:         63 cm
Vikt:                 430 kg
Hydrauliska linjer:         tryck och retur
Rekommenderat oljeflöde:   100-200l/min
Maximalt tryck:           240 bar
SågSågsvärd längd:          60/75 cm
Sågmotor:              10 eller 20cc
Styrsystem:             radiostyrning, 
                  12V batteri
Alternativ:              Flerträdshantering, 
                  Snabbfäste
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-Aggregat

Moipu GS550RC

Moipu S550RC



-Aggregat



Moipu Sorter
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-Sorter

Moipu Sorter är ett enkelt sätt att höja produktiviteten för din skotare. Möjlighet att dela upp 
lastutrymmet enligt träslag i skogen sparar tid och underlättar arbetet.

•  Eektiviserar arbetet med skotare
• Snabb och enkel montering på nästan alla skotarmodeller
• Ett förmånligt alternativ som inte kräver modifiering av lastutrymmet
• När man inte längre har behov av sorteringsegenskapen vilar stöttan skyddad 
  b  bredvid banken och tar inte plats i lastutrymmet
• Stöttorna kan snabbt och enkelt vändas upp en i taget med gripen eller båda stöttorna 
  på samma sida med trädstammar!

För snabbare gallring



-Sorter



Skotare            Modell                  Beställningsnummer
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Sorter produktförteckning



- Snabbfäste

Möjlig gör snabba redskapsbyten
Bultarna som fäster nedre delen fungerar som styrtappar
Fästet består av en övre del samt två nedre delar
Stora bultar som är enkelt att fästa
Enkel konstruktion = längre livslängd
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Mindre skruvande -
mera tid för arbete

Moipu Snabbfäste
Med Moipu snabbfäste byter du från virkesgrip till energigrip eller energiaggregat 
på några minuter.



-Snabbfäste



Moipu kranstyrning funktioner
• Proportionell och ON/OFF styrning
• Snabbhet och ramparna kan innställas till
   varje rörelse.
• Kan ställas in för fyra olika chauörer.
• Spak kalibrering samt neutral läges kalibrering 
• Quic• Quick adjust för snabb innställning av rörelser. 
• Timmräknare.
• Service och smörjnings alarm.
• Diagnostik.
• Grafiska mätningar.
• Raporteringar.
• Fjärr användnings möjlighet.
• Instalering a• Instalering av säkerhetsbrytare.
• Pararell läges körning.
• Smooth grip läge
• Möjligt att innkopla våg eller andra givare.

Tillägs alternativ
•  Backnings kamera
•  Vår eller andra givare

Moipu syrsystem innehåller
• Toch screen 5,7”
• Fästen till displayn 
• Hytt modu• Hytt modul
• Kompett kabage
• Kranspakar

Moipu kranstyrning kan innstaleras 
både nya samt uppdatera befintliga 
styrsystem till en modern 
kranstyrsystem.
Styrsystemet innehåller all grund 
utförande som krävs för nutida 
kranarstyrningakranarstyrningar samt lätthan- 
erbara innställningar. Dessutom ger 
det möjligheter till alternativ som, 
backningskamera, våg mm. Styrsys-
temet är förmånlig och enkel att 
instalera, för styrsystemet inne- 
håller komplett kablage.

Moipu Kranstyrning
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-Kranstyrnign




