
• Kraftuttagsdriven smidig kättingröjare
• Klippning av diken och mittskiljeremsor
• Röjning längs skogsvägar och mellan träden i skogen.
• Klippning av kraftigt gräs eller mindre buskar  

upp till Ø10 cm
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Kättingröjare FKR-152

Kättingröjaren FKR-152 är försedd med kombifunktioner, som gör den mycket flexibel. 
Med de hydrauliska parallellarmarna kan maskinen skjutas ut en dryg meter i sidled 
jämfört med centrumplaceringen. Det gör att maskinen klarar av att utföra både röjning av 
vägens mittskiljeremsor när den är placerad i centrum, och vägrenar när den är utsvängd 
åt sidan. Dessutom är själva klipphuvudet hydrauliskt tippbar i en vinkel upp till 30°, så att 
den automatiskt kan anpassa sig till terrängen.

Maskinen är därför mycket lämpad till bevuxen mark och grusvägar, smala  
skogsvägar samt stigar genom tät vegetation och skiftande växtlighet.
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Tekniska data:
Tekniska data: FKR-152
Arbetsbredd 150 cm
Kättingar mm/antal 10/13 mm /  2 st
Kraftuttagsdriven Ja
Kraftuttagsvarvtal 540 varv/min
Arbetshastighet 0-20 km/h
Sidoförskjutning 115 cm
Egenvikt 675 kg

Made in Denmark

Tillverkare:

Värdefulla detaljer

Trepunktsfästet är tillverkat av ett kraftigt profilrör, som gör det mycket starkt och stabilt. 
Avstånden är som standard kat II och dragtapparna är för kat. II/III.

Hydraulcylinder för vinkling av klippdäcket upp till 30 grader för bra följsamhet. Kan med 
fördel köras i flytläget under arbetet, så att den anpassar sig till terrängen.

Fjädern till kollisionssäkringen kan tryckas ihop upp till 15 cm och den sitter väl skyddad 
inne i profilröret. Fjädern kan spännas utifrån med den stora muttern.

Hydraulisk sidoförskjutning med drygt 1 meter via de kraftiga parallellarmarna.  
Cylindern är försedd med en kulventil så att den kan låsas under transport.
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