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Längd 7895 mm
Bredd med 600 hjul 2600 mm
Transporthöjd 3445 mm
Vikt med grundutrustning 11185 kg
Bränsletank 101 liter

Tryckluftskompressor, blåspistol.
12V och 24V eluttag i hytt.
24V eluttag vid bränsletank.
In och urkopplingsbar vagnsdrift. 
Hydraulisk stege.
Två verktygsfack, specialverktyg.

Trelleborg 600/50x22,5-12PR 
Profi l 428.
Sprinklerutrustning och två 
handsläckare.
Distans- och hastighetsmätare.
Midjelås med automatiskt tillslag 
Dieselvärmare 
Lågt placerad sidobelysning 2x4x70w 
Bakramp med arbetsbelysning och 
blinkers/bakljus 
Farthållare 

Deutz 4-cylindrig vattenkyld. 
Volym 4,8 liter.
Intercooler.
Vridmoment 520 Nm vid 
1400 varv/min.
Effekt 111 kW/151 hk vid 
2200 varv/min.
Elektroniskt justerbart 
konstantvarvtal.

Ett smidigt och effektivt mus kel pa ket som växer med 
skogen och ger valuta för pengarna.

Konstruerad för att reducera 
ljudnivån

Termostatreglerad fl äkt 

Tryckluftskompressor 

Våta cylinderfoder 

Separat insprutningspump 
för varje cylinder 

En ny generation pumpar från Linde 
har sett dagens ljus. Tysta, kraftiga och 
långlivade – en komponent som passar 
väl in i den nya konstruktionen. 

Notera den höga effekten redan vid låga varvtal!

Hos Gremo 950 R kan man med rätta tala om överskottskraft. Den nya motorn 

levererar 111 kW/151 hk vid 2200 rpm och har en fl ack vridmomentkurva med 

maximala 520 Nm vid 1400 rpm – vilket gör att du alltid har effektresurser till 

ditt förfogande. Det rimmar väl med vår grundtanke att du som förare ska sätta 

begränsningarna – inte maskinen. 
Hela 500 timmar mellan oljebytena 

Hydrostatisk drift med datorstyrd 
ef fekt reg le ring.
Separat system helt skilt från 
arbetshydrauliken. Tank med 
elektrisk påfyllning via fi lter.
Gjutna svängkranslagrade 
kugghjulboggier.
Navreduktion på varje hjul.
Power-shift tvåstegs växellåda.
Växel 1  0-  9,1 km/t
Växel 2  0-25,0 km/t
Separata elmanövrerade diffspärrar 
med 100% låsning.
Fotpedal för fram/back och 
körhastighet.
Varningssystem med fel med de lan de 
i klartext och ljud/ljussignal.
Felsökning via datorn.

Rattservostyrning.
Terrängstyrning med separat mi ni spak.
Styrmoment                             42 kNm
Styrvinkel                                  +/- 43O

Yttre vändradie                         7,50 m
Yttre vändradie med boggielyft 6,35 m

Fyra lamellbromsar i oljebad i fram- 
och bakdifferentialer.
Transmissionsbroms med samma 
bromseffekt som dragkraft.
Parkerings- och katastrofbroms som 
påverkar samtliga bromsar och med 
automatiskt tillslag i neutralläge.

Tre löstagbara bankar med se pa ra ta stöttor.
Mitt- och bakre banken steglöst fl ytt ba ra.
Hydraulisk vikgrind, elstyrd (alt. fast).
Lastarea 4,1/3,3 m2.
Alternativa lastutrymmen:
Timmer 3,3-3,5 m2

Massa 3,8-4,3 m2

Lastkapacitet 9,5- 10 ton.

Boggielyft med separat manövrering av 
vänster/höger sida.

Solgardiner.
Kran: Loglift 51 F 8,7 m. 
Loglift 59 F 7,2 alt 8,5 m med eller 
utan tilt
Cranab CRF6 7,0 alt 9,0 m.
Trelleborg 710/50x22,5 Profi l 428.
Nokian däck.
Siktkamera fram/bak, färg alt. sv/v
Boggieband/slirskydd.
Krandämpare.
Vinsch 3 ton inbyggd i bakram.
Stoltiltning.
Särskilda önskemål? Fråga oss!

Mått

Tekniska Data Gremo 950 R
Elsystem

Tillvalsutrustning

Kran/Kranstyrning

Transmission/Axlar Lastbärare

Hytt

Styrning

Bromssystem

Arbetshydraulik

Gremo AB • Box 44 • S-310 61 Ätran 
Telefon 0346-605 15 • Fax 0346-603 42  

info@gremo.se • www.gremo.com

Skogsmaskiner i världsklass. 

Motor

Standardutrustning

Lastkännande system helt skilt från 
hydrostatens hy drau lik. Tank med 
elektrisk på fyll ning via fi lter.
Variabel pump 105 cc
Arbetstryck 210 bar

Loglift 51F
Räckvidd 6,5 m
Lyftmoment brutto 59 kNm
Datorstyrd kranstyrning med min nen 
för fyra förare. Samtliga inställningar 
sker via knappsats. Inställningar och 
felmeddelanden kan avläses i klartext. 
Minispakar

ECC klimatanläggning.
Öppningsbar taklucka.
Tak-, bak- och bakre sidofönster i Lexan 
Mar gard.
Front- och främre sidorutor i tonat glas.
Intervalltorkare med parallellföring 
fram och bak, touchknapp för ett slag.
Radio/CD med 4 hög ta la re.
Luftfjädrad och eluppvärmd fö rar stol 
med säkerhetsbälte och nackskydd.
El-bromsad stolrotation.
Backspegel och sol skydd.
Förberedd för telefonmontering 
inkl. antenn.

     Vi förbehåller oss rätten att ändra i 
     specifi kation och utförande. Avbildade 
     maskiner kan ha viss extrautrustning.
     Alla angivna värden/mått är ca-uppgifter
     och avser standardutrustad maskin.

Spänning 24 V
Generator 100 A
Underhållsfria batterier med 
startström 2x750 A 
Arbetsbelysning 12 st. varav 2 st. med 
dubbla glödlampor.
Lagenlig färdbelysning.

Motoreffekt (hk) Vridmoment (Nm)

Gremo 950 R 
Låter dig växa med skogen.
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Styrka och fl exibilitet kombinerat med en personlig an pass ning.

Den som någon gång suttit på en 
högstubbe vet vad vi menar när vi 
säger att sikten är god i 950 R. 
Den extremt goda närsikten 
kompletteras med ett takfönster 
för bättre krankontroll – vid höga 
vältor, till exempel.

Den väl tilltagna motorstyrkan gör att du kan hålla en hög 
medelhastighet även under svåra terrängförhållanden. 
Motorstyrkan gör också att din arbetskapacitet ökar tack 
vare möjligheten att samköra kran och transmission. 

Med Powershift växlar du med en knapptryckning när du vill 
– utan att stanna och även om du har full last. Det gör att 
din medelhastighet ökar och du får ut mesta möjliga av ett 
lågt varvtal. 

Den neutrala boggien 
överför kraft utan att 

bjuda på överraskningar. 
I 950 R är det du som 

bestämmer vad som ska 
hända. Och de goda 
terrängegenskaperna 
gör att du verkligen 

kan släppa loss!

På Gremo gör vi vad vi kan för att bevara 
det naturliga kretsloppet. Redan 1991 
lanserade vi katalysatorer och miljöoljor 
som standard, 1997 monterade vi 
motorer för EC steg 1 och nu har vi en 
motor med avgasvärden jämförbara med 
kraven för EC steg 2. Det innebär att du 
som kör Gremo, kör så miljövänligt det 
bara går.

En kom for ta bel 
och ergonomiskt 
riktig ar bets plats 
för många långa 
arbetspass.

Ett lastutrymme som är både 
rymligt och fl exibelt med 

möjlighet att lasta alla 
förekommande sortiment, 

upp till tio ton. Kranen 
är placerad på bakvagnen 

– vilket innebär bättre ergonomi 
och att många arbetsmoment, 

som exempelvis riskörning, 
underlättas betydligt. 

Gremo 950 R är i första hand 
byggd för gallring, kompakt och 
smidig. Men den är robust nog 
att ta hand om upp till tio ton 

timmer, vilket gör en mindre 
slutavverkning fullt möjlig. 

Flexibiliteten hos 950 R ger 
 möjligheter till fl er 

arbetstillfällen!

På vår webbplats www.gremo.com hittar du 
de senaste nyheterna, information om våra 
maskiner och en välbesökt begagnatmarknad. 
Välkommen in! 

Hytten präglas av samma tänkande som 
genomsyrar hela maskinen: komfortabelt 
och pålitligt för långa arbetspass.

Utrustningsalternativen är otaliga. 
Med en mängd tillval och möjligheter till 
personlig anpassning kan du vara med 
och skapa din Gremomaskin – precis som 
du vill ha den. (Bilden visar siktkameran)


