950F

0510-1 · SE

I sitt rätta element.

Kraftiga mot- eller medlut klarar 950F lätt och säkert.
Logiska, smidiga reglage och den starka motorns överskottskraft ger dig alltid full kontroll.

Du kan välja till större kranar, Loglift 59 F (bilden) eller Cranab CF 80.

Tillval. Stora skärmen visar GPS/GIS med skotarrapportering och driftsuppfölj- 2
ning. Siktkameran skiftar automatiskt bild efter körriktning (lilla skärmen).

Optimal viktfördelning, låg totalhöjd och låg tyngdpunkt
betyder skonsamhet i gallringar.

Nr 1 i Sverige.
rade boggierna ger dig full kontroll i alla svåra
situationer, även med fullt lass.
Konstruktionen är genomtänkt med noga utvalda komponenter och hög materialkvalitet från
grund till minsta detalj. Till exempel är ramar
och midja av Weldox 700 E stål. Den sortens stål
är ungefär tre gånger så starkt som vanligt konstruktionsstål. Därför håller 950F för de större
kranarna och sin stora lastförmåga.

Visste du att Gremo 950 sedan 1996 är den i
särklass mest köpta* skotaren i klassen 7-10 ton
lastförmåga. Att den varit nr 1 i Sverige under så
lång tid tror vi beror på den styrka, smidighet
och ﬂexibilitet som 950 uppvisar.
Skotaren är avsedd för gallring men klarar med
god kapacitet timmer, riskörning och våtmarker.
Svåra och svaga marker ska du inte behöva undvika
om du kör 950F – den väl anpassade viktfördelningen, den låga tyngdpunkten och de välbalanse-

* källa, Traﬁkverkets registreringsstatistik



Att utan ansträngning se vad du arbetar med är din rättighet.
Då håller du dig piggare och höjer din kapacitet.

3

Gremo 950F

För att kroppen ska trivas är
arbetsplatsen ergonomiskt väl
utformad med alla displayer och
reglage inom bekvämt räckhåll.

Vad är viktigt för dig?
Låt oss anta att lönsamheten hamnar högt.
Då ska du veta att 950F är byggd för hög
prestanda under svåra förhållanden.
Dessutom vet vi att servicebiten är viktig
för att arbetet ska löpa problemfritt. Alltså
har vi, förutom en mängd serviceställen,
konstruerat en servicevänlig skotare.
Dessa faktorer tillsammans skapar en pålitlig
maskin som ökar lönsamheten.

IQAN Experience har ny större
och mer lättöverskådlig färgdisplay.
Kranens följsamhet är nu ännu mer
exakt och du anpassar lätt
kranen till din egen körstil. Fem
förare kan välja varsitt program.

De stora långt neddragna rutorna
ger suverän sikt. Du ser hjulen
utan att luta dig åt något håll.
Den korta nosen varken skymmer
eller sveper ut och ger därför
en suveränt bra frigångsvinkel.

Med Powershift växlar du utan
att stanna, även med fullt lass.
Medelhastigheten ökar och du kan
köra på låga, sköna ekonomiska
varvtal.

Förutom standardkranen
Loglift 51 F ﬁnns två kraftigare
kranar som tillval (båda med två
räckvidder).
Med kranen på bakramen slipper
du kranvibrationerna.
Kranfundamentes uppbyggnad
gör att kranen når längre när
maskinen vinklas ut.

Det stora lastutrymmet medger
tio ton lastförmåga – klassens
största. Grinden manövreras
hydrauliskt och har mycket
bra genomsikt oavsett hur bakdelen är vinklad. De två bakre
bankarna är steglöst ﬂyttbara
så att du enkelt kan ställa om
från kort kubb till långt timmer.

Boggilyft (vårt mest populära
tillval) ger fördelar i många
situationer och minskar vändradien.

Midjelåsets två hydrauliska cylindrar
håller fast bakdelen med griparen full av
tungt timmer. Du kan lätt plocka till
dig virke i besvärliga lägen.

2407(Bred grind)
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7890 (+250 vid bakljusramp)

Vikt med grundutrustning: 11 880 kg. Bränsletank: 101 liter.

950F, Utrustning
Fordon, standard

Hytt, standard

Tillval

• Tryckluftskompressor (blåspistol)

• ECC klimatanläggning

• Boggilyft

• Loglift 51 F, 6,5 m

• 12V och 24V eluttag i instrumentpanel

• Loglift 51 F 8,7 m,

• Gripare, Hultdins SG 260

• Säkerhetsrutor 12 mm

• Trelleborg 600/50x22,5 Proﬁl 428

• Öppningsbar sidoruta (nödutgång)

• In- och urkopplingsbar vagndrift

• Krandämpare

• Midjelås med automatiskt tillslag

• Intervalltorkare med parallellföring
fram och bak, touchknapp för ett svep

• Dieselvärmare

• Rattstyrning

• Indexator svängdämpare MPD

• Hydraulisk stege

• Radio/CD, 4 högtalare

• Alt. bankproﬁler, alt. längre bakdel

• 2 verktygsfack, specialverktyg

• Luftfjädrad, eluppvärmd förarstol,
säkerhetsbälte, nackstöd

• Fast grind

• Sprinklerutrustning, 2 handsläckare
• Låg sidobelysning 2x4x70W
• Bakramp med blinkers/bakljus och
2 arbetsbelysning

• Elbromsad stolrotation
• Minispakar
• Backspegel

• 24V eluttag vid bränsletank

• Solskydd fram

• Slitjärn för boggilådorna

• Förberedd för telefon inkl antenn

• Dragfäste fram och bak

• Farthållare

• Transportutrustning (LGF-skylt,
belysning, backspeglar)

• IQAN Experience med bl.a. distanshastighetsmätare
Alarm, felsökning
• 5 kranprogram

Loglift 59 F 7,2 alt. 8,5 med/utan tiltfot
Cranab CF 80 7,2 m alt. 9,2 m
• Gripare, alt. fabrikat

• Trelleborg 710/40x22,5 Proﬁl 428
Trelleborg Steelbelt
Nokian Däck
• Solgardiner
• Sidotorkare
• Siktkamera fram/bak, färgdisplay
• Stoltiltning
• Stol, ventilerad
• Stol, el/luftjusterade sido- resp.
svankkuddar
• Belysning på kranbom
• Xenonbelysning
• Vattenavskiljande ﬁnﬁlter
• Förberedd klämbanke, el-hydraulik
• Boggieband/slirskydd
• GPS-navigation inkl driftsuppföljning
och skotarrapportering

Vi förbehåller oss rätten att ändra i speciﬁkation och utförande. Avbildade maskiner kan ha viss extrautrustning. Alla angivna mått/värden är ca-uppgifter och avser standardutrustad maskin.
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• Vinsch 3 alt. 6 ton inbyggd i bakram

950F, Teknisk Data
Motor

Deutz 4 cylindrar,Vattenkyld, Intercooler

Volym (liter)

4,8

Vridmoment (Nm) vid varv/min

520/1400

Effekt kW (hk) vid varv/min

111 (151)/2200

Övrigt

Elektroniskt justerbart varvtal ansätts automatiskt

Transmission
Dragkraft netto

Över 12 ton

Hydrostatisk drift

Datorstyrd effektreglering. Egen tank helt skild från arbetshydrauliken. Syntetolja

Växellåda

Power-shift 2-stegs växellåda.Växel 1: 0– 9,1 km/tim.Växel 2: 0–25 km/tim.

Kugghjulsboggier

Gjutna, svängkranslagrade

Diffspärrar

Separata elmanövrerade med 100% låsning

Navreduktion

På varje hjul

Styrsystem

Rattservostyrning. Elektrisk, proportionell terrängstyrning i separat spak.

Styrmoment (kNm)

42

Styrvinkel

+/- 43°

Bromsar

Fyra ﬂerlamellbromsar i oljebad i fram- och bakdifferentialer.
Parkerings- och katastrofbroms som påverkar samtliga lamellbromsar och med
automatiskt tillslag i neutralläge.

Övrigt

Fotpedal för fram/back och körhastighet.
Varningssystem med felmeddelande i klartext och ljud/ljussignal.
Felsökning via datorn.

Hydraulik
Arbetshydraulik

Lastkännande system. Egen tank helt skild från hydrostatens hydraulik. Syntetolja

Pump (cc)

Variabel, 105

Arbetstryck (bar)

210

Övrigt

Tankar med elektrisk påfyllning via ﬁlter.

Kran/Kranstyrning
Loglift (F)

51

Räckvidd (m)

6,5

Lyftmoment brutto (kNm)

59

Övrigt

IQan Experience. Fem förarminnen

Elsystem
Spänning (V)

24

Generator/Batteri

100/2x750 (underhållsfria)

Övrigt

Lagenlig färdbelysning. Arbetsbelysning 20 st halogen.

Lastarea (m2)

4,1/3,3 alt. 4,3/3,5

Lastkapacitet (ton)

10

Övrigt

3 bankar med löstagbara stöttor
Mitt- och bakre banken steglöst ﬂyttbara
Hydraulisk vikgrind, elstyrd

Vi förbehåller oss rätten att ändra i speciﬁkation och utförande. Avbildade maskiner kan ha viss extrautrustning. Alla angivna mått/värden är ca-uppgifter och avser standardutrustad maskin.
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Lastbärare
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Skogen. Människan. Gremo.
som möjligt i skogen utan avkall på effektivitet
och prestanda.
Vi är en bit på väg. Hela 95% av våra kunder
köper en Gremo även andra gången. Är du inte en
av dem har du kanske missat något?

Du är aldrig ensam
Gremo AB · Box 44 · 310 61 Ätran
Telefon 0346-605 15 · Telefax 0346-603 42
www.gremo.com · info@gremo.se
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Det vi arbetar med är bland det mest värdefulla i
världen. Skog och Människor.
Utmaningen för oss är att få dig att trivas med
våra maskiner, men också att utveckla, tillverka
och sälja skogsmaskiner som gör så liten åverkan

