
www.hsp.se

ON VAIN YKSI KOURA jOKA ON NImeN ARVOINeN.  
SIItä meIllä ON 60 eRI mAllIA.

• Nopeat vaihdot koura/kauha
• Vahva rakenne
• Erittäin korkea laatu
• Pulverimaalattu
• Valmistettu laatu-teräksestä

JOUSTAVAA JA NOPEAA 
Kauhapuolikkaat hakkeen käsittelyyn löytyy lisätarvikke-
ena asennettavaaksi puutavara-, risu-, ja urakoitsijakouriin, 
kokoluokissa 150, 300, 350, 500, 1000 sekä 1500 litraa. 
Kauhapuolikkaat sopivat  HSP Gripen 025-055 kouriin ja 
tarkoittaa että voit noeasti vaihtaa normaalikouran kauhaan 
ja päinvastoin. Nopeaa ja yksinkertaista! Vaihdon suoritat 
alle 20 minuutissa. Sinä urakoitsijana säästät sekä rahaa 
että aikaa. Miksi tehdä työstä vaikemapaa kuin sen tarvitsee 
olla?

KAUhAPUOliKKAAT

liSäTArViKKEET

KauhapuoliKKaat 150 l 300 l 350 l 500 l 1 000 l 1 500 l

Leveys mm 800 890 1000 890 1030 1120

Pituus mm 850 970 1120 970 1140 1280

Korkeus mm 430 540 540 1000 1500 1500

Paino kg 60 75 85 150 220 300

KouRaKoKo 015 020 025 028 035 040 055

150 l • •  - - - - -

300 l - -  • • - - -

350 l - - - - • • -

500 l - - • • - - -

1000 l - - - - • • -

1500 l - - - - - - •
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Hassela skogsprodukter 
Åkerivägen 11, SE-820 78 Hassela, Sweden. Puhelin +46 (0)652-366 90. Telefax +46 (0)652-405 50. Sähköposti hsp@hsp.se

Mitat

Lisävarusteet

HuoLto | JäLLeenMyyJä

Paikallinen jälleenmyyjäsi:

Haluatko ”virittää”  
kouraasi tai vain vaihtaa  
jotain osaa? Ei ongelmaa, 
meiltä löydät laajan  
valikoiman lisävarusteita. 
Löytyy mm. erilaisia kouran 
kiinnityksiä, kääntäjiä sekä 
kauhapuolikkaita kouraan jne.
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Billskogintie 23, 02580 Siuntio, Suomi. Puh. 
+358 (0)207 590 990. Fax +358 (0)207 590 991 
Sähköposti info@sawcenter.fi

Kaikki HSP-Gripen tuotteet ovat erittäin laadukkaita ja 
näinollen joudut hyvin harvoin olemaan yhteydessä  
huolto/takuu-asioissa. Mutta jos kouraasi tulee joku  
ongelma tai tarvitset teknistä apua, ole ystävällinen ja  
ole yhteydessä meihin +46 652-366 90, hsp@hsp.se
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SAhAUSKASETTi

liSäTArViKKEET

saW cassette X3M10 X3M19

Sahausmoottori cm2 10 19

Leveys mm 214 214

Pituus mm 1040 1040

Korkeus mm 409 409

Min hydraulipaine, moottori MPa 16 16

Max hydraulipaine, moottori MPa 31 31

Min virtaus, moottori l/min 80 120

Max virtaus, moottori l/min 135 220

Terälaippa cm 75/82,5/90/100 75/82,5/90/100

Teräketju tuuma .404” .404”, ¾”

Ketjun kiristys automaattinen Yes Yes

Ketjun voitelu säädettävä Yes Yes

Terälaipan paluu automaattinen Yes Yes

Max katk.halk cm 50/55/60 50/55/60

Öljytankki litraa 3,5 3,5

Paino, sahausyksikkö  
ilm. kiinn.

kg 120 120

• Automaattinen ketjunkiristys 
ja terälaipan paluu

• Säädettävä ketjuvoitelu
• Vahva rakenne 
• Erittäin korkea laatu
• Pulverimaalattu
• Valmistettu laatu-teräksestä

TArKKOihiN MiTTOihiN
Sahauskasetti sekä kaivinkone- että kääntäjäkiinnitykselle. 
Kourille 025, 028, 035, 040, 055 sekä 080.

Suunniteltu yhdessä  
JPS Teknik:n kanssa
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>> Automatisk kedjespänning
 och sågsvärdsretur

>> Justerbar kedjesmörjning

>> Robust konstruktion

>> Extremt hög kvalitet

>> Pulverlackad

>> Tillverkad i kvalitetsstål

>> Bygger på samma teknik 
 som JPS Harvester F2.

Hassela skogsprodukter 
Åkerivägen 11, SE-820 78 Hassela, Sweden. Puhelin +46 (0)652-366 90. Telefax +46 (0)652-405 50. Sähköposti hsp@hsp.se

Mitat

Lisävarusteet

HuoLto | JäLLeenMyyJä

Paikallinen jälleenmyyjäsi:

Haluatko ”virittää”  
kouraasi tai vain vaihtaa  
jotain osaa? Ei ongelmaa, 
meiltä löydät laajan  
valikoiman lisävarusteita. 
Löytyy mm. erilaisia kouran 
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näinollen joudut hyvin harvoin olemaan yhteydessä  
huolto/takuu-asioissa. Mutta jos kouraasi tulee joku  
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Sahakasetti sekä kaivinkone- että 
kääntäjäkiinnitykseen on järkevä 
lisätarvike esim. bioenergiarangan 
sekä puunosien katkomiseen oikeaan 
mittaan. Soveltuu myös huoltoajoneu-
voihin kuten traktorikaivinkoneisiin, 
myös uusiin kaivinkonekiinnityksiin. 
Sopii erinomaisesti katkaisuun ja 
raivaustyöhön kaupunkiympäristössä 
tai myrskypuiden raivuussa. Yksilölli-
sesti sovitettava kouramallin sekä 
kaivinkonekiinnityksen mukaan. 

Sopii kourille 025, 028, 035,  
040, 055 ja 080.


