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PROD_ID

product
JOBO ST75
Matningshastighet 0,5-1,5 m/s

Steglängd 75 cm

Rörliga knivar 3 st

Oljebehov 40-60 l/min

Rekommenderat tryck 160-190 bar

Vikt, inkluderande olja 245 kg

Sågsvärd  14in, .404 1,6 mm

JOBO ST75B med MultiGripTM

Styrenheten kan fås som en komplett integrerad
enhet i vilken ingår:
- kranens styrdon, valbart utförande
- aggregatets alla styrknappar
- styrsystem med visningspanel
Panelen kan enkelt placeras i de flesta traktorer som
inte har egen monterad kran.

INTEGRERAD STYRENHET

Komplett styrenhet för kran och
skördare

Visningsenheten utnyttjas för val av trädslag (F1 -
F4) och för att göra längdförval (pilarna).
Vald längd och mätt längd indikeras liksom utförda
apteringar och total körtid.

VISNINGSENHET

Display, Siemens LOGO TDE
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Styrdon kan placeras på många olika sätt.
Aggregatets styrning sker från en höger/vänster
knappsats med 5-7 knappar i varje (EX varianten
kan ha 7 st knappar) Som standard finns en konsol
med fäste som passar de flesta joysticks.
Alternativt kan ev. lediga funktioner i basmaskinens
styrdon utnyttjas, helt eller delvis.

STYRDON

Styrdon i grävmaskin

Längdmätningen bygger på avkänning med
induktiva givare. Avkänningsintervallet är 5 cm vilket
ger en noggrannhet på ± 2,5-5 cm.
Som standard finns två förval, vilka kan
förprogrammeras. Önskat slutgiltigt mått kan
justeras med ± 10 steg upp till 6m.
Vid förval startar stegmatningen och stannar vid full
längd. Efter sågning startas ett nytt förval med en
knapptryckning.

ENKEL LÄNGDMÄTNING

Mätavkännare på inre stegbalk

Kvistningen är en av stegmatarens starka sidor.
Knivprofilen är anpassad för att så fullständingt som
möjligt kvista rent från största diameter (25cm) till
minsta (2cm). För att undvika alltför djup inskärning i
stammen har alla knivar en bäryta som lyfter egget
från stammen 1,5mm. Den rörliga toppkniven följer
stammens krökar.
I JOBO aggregatet sker kvistningen genom att
stammen dras genom knivarna.

EFFEKTIV KVISTNING

Grövre kvistning
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De tre kvistknivarna är alla rörliga. Huvudknivarna
(2st) håller trädstammen med ett konstant tryck.
Trycket kan enkelt justeras för att anpassas till olika
krav.
Toppkniven har gjorts rörlig för att den så bra som
möjligt skall följa krokigheter på trädet. Den trycks
mot stammen med fjäderkraft.

RÖRLIG TOPPKNIV

Kvistknivar (leverans tejpade)

Sågens funktion är mycket välutvecklad. Det finns
reglerventiler för att ställa svärdets hastighet (icke
tryck styrning) och att ställa svärdets returtryck. Ett
lämpligt returtryck minskar slitaget på svärd och
kedja.

SÅGSTYRNING

Justering av returtryck

Sågfunktionen har en inbyggd ställbar mekanisk 
sågbegränsare. Begränsningen fungerar så att
svärdet går ut endast så långt som krävs för att
stammen skall genomsågas.
En viktig funktion i gallringar för att förhindra
stensågning eller att träffa närliggande träd.

SÅGBEGRÄNSARE

Begränsning av genomsågning
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Att placera ventilbordet i fällramen är en speciell
lösning för JOBO aggregatet. Att utnyttja fällramen
ger en viktminskning  och en förbättrad balans.
Dessutom är placeringen ypperlig då aggregatet
skall sättas in mellan tätt växande stammar.

VENTILBORD I FÄLLRAMEN

Ventilbord i skyddskåpa

Fällcylindern (tilt) är kraftigt dimensionerad, klarar att
lyfta upp till 10cm träd stående. Dess geometri är
anpassad för att få en så jämn rörelse som möjligt.
I traktorkoppling utnyttjas gripens funktion och i
grävmaskin utförande förses ventilbordet med en
extra tiltventil.

KRAFTIG FÄLLFUNKTION

Tiltcylinder i nedfällt läge

Vid gallringar och upparbetning av bioenergi finns
oftast dungar av mindre stammar, här kommer
flerträdplocken MultiGrip till sin rätt. Mycket tid
sparas.
MultiGrip har en andra valbar funktion som kan
användas vi uppbearbetning av större stammar. Här
växlar gripen med gripklorna att hålla stammen.

FLERTRÄD MultiGripTM

Kvistning med hjälp av MultiGrip
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PROD_ID

product
JOBO FP12
Tankvolym 120 ltr

Pumpkapacitet 46 / 65 cc

Lastkännande pump LS styrning

Gripstöd Option

Vikt, utan olja 210 kg

VALTRA A92 med JOBO FP12 fronttank

Tanken är helt tillverkad i höghållfast stål med
dimensioner som tillåter avsevärda påkänningar.
Den är i sin helhet blästrad och på utsidan målad
med 2-komponent polyuretan färg. 
Till standardutrustningen hör:
• lastkännande pump med axel och kopplingar
• stort returfilter
• sugsil i sugröret
• trycksatt påfyllning och ventilation
• LS ventil för skördarstyrning

STARK UNIVERSAL TANK

Tanktoppen med manlucka för service
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Tanken monteras på traktorns frontjärn med
anpassat sidostöd.
Drivaxeln fästs till vevaxeln med en mellanfläns
(traktor specifik) och driver pumpen via två flexibla
kopplingar.
Gripstödet (option) är monterat på tankgaveln och
har ett svängbart skydd för traktorns kylare.

ENKEL MONTERING

En lastkännande pump ger den mjukaste och mest
ekonomiska hyrauldriften. Styrningen kan (som här)
vara av typ konstant max.tryck eller om kranen har
LS (Load Sensing) styrning vara av typ LS.
Skördaren JOBO ST75 kopplas i bägge fallen till en
elektrisk LS styrventil.
Obelastad upprätthåller pumpen endast sitt styrtryck
på 20 bar men inget flöde.
Pumpen kan enkelt begränsas till 46 cc, om tex.
kranens flöde är begränsat till 60 l/min.

LASTKÄNNANDE PUMP

Monterad 65 cc lastkännande pump
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PROD_ID

product
JOBO LXS
Mekaniskt utskjut 60 cm

Hydrauliskt utskjut 75 cm

Snabbfästen S40 / S45

Vikt S45, hydrauliskt 105 kg

Vikt rotator 23 kg

Vikt S40, mekaniskt 75 kg
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Den mekaniska bomförlängningen görs i två 30 cm
steg med en låsning. Förlängningen är tillräcklig för
att ställa skördaren upprätt på förlängningens fot.
Snabbfästet är standard S40 eller S45.
Foten är tillräckligt kraftig som stöd för att svänga en
mindre grävmaskin och är gjord så att stubbar eller
stenar kan avlägsnas.

MEKANISK FÖRLÄNGNING

Mekanisk bomförlängning LXS40/45M

Det hydrauliska utskjutet görs med en inbyggd
cylinder i den inre balken. Balken är försedd med
glidskenor av hållbar plast.
Fås med antingen S40 eller S45 snabbfäste.
Cylinderns slanganslutningar ligger väl skyddade.
Styrventilen ingår inte i standardleverans men kan
levereras om sådan behövs.

HYDRAULISKT UTSKJUT

Hydraulisk bomförlängning LXS40/45H
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PROD_ID

product
JOBO PT50
Volym 60 ltr

Returfilter 25 µm

Flöde, 1500 rpm 60 l/min

Tryckreglering, max. 250 bar

Anslutningar 1/2 in

Vikt

Tanken är svetsad i 3mm plåt och formad så att den
passar under kranens A-stöd. Försedd med fästöron
för enkel montering.
Tankens utrustning:
• returfilter för flöde upp till 80 l/min, 25 µm
• inbyggt sugsil som kan lösgöras och tvättas
• påfyllnadskork (kan vara med förtryck 0,35 bar)
• nivåglas med termometer

HELSVETSAD TANK

Tank med fricirkulationsventil

Tanken är försedd med el. fricirkulationsventil.
Ventilen kan styras från skördarens styrsystem, så
att när skördaren inte behöver olja går oljan direkt till
tank.
Ventilen har inbyggd tryckreglering för kretsen ut.

EL. HUVUDVENTIL

Fricirkulationsventil
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Pump och växellåda är en enhet som sätts direkt på
kraftuttaget (PTO).
Uppväxlingen är 3 : 1 vilket gör att traktorn kan köras
på bästa bränsleförbruknings-varvtal för att uppnå
lämpligt flöde.
Med pumpen levereras:
• monteringsfläns för växeln
• anslutningar för pumpen
• slangar till tank med förskruvningar

PTO PUMP

Pump monterad på växellåda


