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Modellerne i serien HS 865 er praktiske, robuste grenfældningssakse med dobbeltgribere. Træet holdes 
fast med fire gribearme og klippes bagefter. Til professionel beskæring og rydning i en arbejdsgang. 
Udlæggeren skal kunne løfte 1600 kg. De enkelt lejrede griber og fikseringen på rammen øger holdekraften 
og forbedrer dermed din sikkerhed. En hydraulisk ventil styrer griberne, så de lukkes, inden udskæringen. 
Man kan også opgradere maskinen som ekstra udstyr eller påmontere på eksisterende maskiner en 
lastholdeventil. Den har funktionen til at låse saksene sikkert, selv hvis der opstår for eksempel et trykfald i 
oliekredsløbet. 
Udklip kan derefter henlægges på en målrettet måde. Gravere har vist sig at være særdeles egnet som 
transportkøretøjer. HS 865 SE er udstyret med en svingeenhed. Med en drejningsvinkel på 2 x 60 ° kan du 
skære grene og også placere udklip i længderetningen ved siden af gravemaskinen.  
Vores nyeste model HS 865 SE+ er også udstyret med en sammelgriber. Griberen kan bruges til at samle 
små grene og buske. Du behøver ikke længere henlægge udklip enkeltvis. Denne fordel sparer dig 
arbejdstid og driftsomkostninger. Sammelgriberen har en kapacitet på op til ca. 250 mm i diameter. Vores 
modeller HS 865/865 SE og HS 860/860 SE kan opgraderes med en sammelgriber. Eftermontering er kun 
muligt på fabrikken. 
Schnitt-Griffy fås også uden svingeenhed. 
 
Indsatsområden er stor: ved vejen, ved floder, i skoven, til landskabspleje, til beskæring af stynede træer, 
langs banelinjen og meget mere. 
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 HS 865 HS 865 SE HS 865+ HS 865 SE+ 
Artikelnr. HS 865 HS 865 SE HS 865+ HS 865 SE+ 

Længde i mm ca. 1.700 1.700 1.700 1.700 

Bredde i mm ca. 800 800 800 800 

Højde i mm ca. 1.150 1.150 1.150 1.150 

Vægt i kg ca. 720 795 805 880 

Klippeydelse elle i mm ca. 320 320 320 320 

Klippeydelse eg i mm ca. 230 230 230 230 

Åbningsvidde i mm ca. 660 660 660 660 

Olieflow Q i liter/min 100-110 100-110 100-110 100-110 

Olietryk P i bar 300 300 300 300 

Anbefalet vægt af køretøjet 
t 

11-18 11-18 11-18 11-18 

Løfteydelse i kg .ca 1600 1600 1600 1600 

Drejemoment i Nm ca.     

Svingehældning ca.  2 x 60°  2 x 60° 

Olieflow Q i 
liter/min.svingeenhed 

 20-40  20-40 

Olieflow P i bar 
svingeenhed 

 200  200 


