
Mecanil SG210
Mecanil SG270

Mångsidig 
gripsåg 
utan tilt 

för montering 
på t.ex. 

grävmaskiner m.m.

Dessa gripsågar är utan tilt och 
lämpar sig ypperligt för montering 
på bl.a. grävmaskiner, men också 

skogsmaskiner eller lastbilar.

Leveransklar 
med gräv-

maskinsfäste 
bl.a. S30, S40, S45, 

S50, S60, NTP-10 m.m.

Standard infästning 
är 173/6 (se bilden ovan).

SG210 och SG270 med 
grävmaskinsfäste på beställning.

Fråga mer.

SG210 på bilden bredvid är byggd 
för NTP-10 grävmaskinsfäste. 



Gripklo alternativ

• Vanliga timmergripsklor

• Risgripsklor

• A-modells klor (med diagonala plattor)
  (ej tillgänglig för HD versionerna)

Tillverkning      Mecanil Oy Ab, Riksvägen 565, 07880 Liljendal, FINLAND
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Teknisk information

Modell    SG210   SG270         SG270 HD       
          Heavy Duty, förstärkt ram o. klor
Tilt funktion   Nej   Nej   Nej
Ackumulering   Nej   Nej   Nej
Grip storlek   0,22 m2   0,30 m2   0,30 m2

Vikt (från)    235 kg   280 kg   360 kg
Rek. arbetstryck   180-230 bar  180-230 bar  180-230 bar
Rek. oljeflöde   40-80 l/min.  60-100 l/min.  60-100 l/min.
Öppning av grip   1200 mm   1490 mm   1490 mm
Standard infästning   173/6   173/6   173/6
Alt. infästning   Grävmaskinsfästen  Grävmaskinsfästen  Grävmaskinsfästen
Styrning    4 hydr. linjer eller  4 hydr. linjer eller  4 hydr. linjer eller
    2 hydr. linjer + elkabel  2 hydr. linjer + elkabel 2 hydr. linjer + elkabel
    el. radiostyrning  el. radiostyrning  el. radiostyrning
Kapdiameter (såg 18”)  -> 450 mm  -> 450 mm  -> 450 mm
Kapdiameter (såg 22”)   -   -> 550 mm  -> 550 mm
Kapdiameter (såg 25”)   -   -> 630 mm  -> 630 mm 

Modeller

Modell Styrsystem      
SG210  | • 4 hydr. linjer (grip öppna/stäng och såg ut/in)
SG210 E  | • 2 hydr. linjer + elkabel för styrning av såg
SG270  | • 4 hydr. linjer (grip öppna/stäng och såg ut/in)
SG270 HD (Heavy Duty) | • 4 hydr. linjer (grip öppna/stäng och såg ut/in)
SG270 E | • 2 hydr. linjer + elkabel för styrning av såg
SG270 E HD (Heavy Duty) | • 2 hydr. linjer + elkabel för styrning av såg

• Vid behov också möjligt med radiostyrning istället för elkabel för styrning av såg.


