K.T.S Balgrip
K.T.S Balgrip är konstruerad för att tillsammans med traktorn/lastmaskinen/teleskoplastaren (nedan kallar vi dessa gemensamt för ”maskinen”) bilda en hållbar komplett enhet.
När du lyfter balen med gripen skapas krafter som går genom griparmarna vidare till ramkonstruktionen genom fästena till
maskinen och vidare till maskinens redskapsfäste. Då är det viktigt att ha en grip utan svaga punkter så att den håller.
Samtliga komponenter i gripen är maximalt anpassade till varandra för att få en helhet som är maximalt hållbar och även
skonsam mot plastade balar. Vi vill i denna broschyr berätta om hur vi har konstruerat och vidareutvecklat K.T.S Balgrip till
ett universalredskap med flera användningsområden.
Du kan känna dig trygg och säker när du investerar i en K.T.S Balgrip. Den håller inte bara i år utan många år framöver. Garantin på
K.T.S Balgrip är 5 år. Så förmånliga garantier går bara att lämna om man vet att redskapet håller.

K.T.S Balgrip

K.T.S Frisiktsram gör att sikten genom gripen är bästa tänkbara. Det har vi åstadkommit genom att avståndet mellan övre och
nedre rambalk är stort för att siktytan ska öka.
Det är både lättare och roligare att jobba när man ser vad man gör. Dessutom sparar du pengar när skadorna på plasten
minskar!

Parallellföringen är lätt att koppla ur, vilket minskar risken för plastskador på närstående balar. Griparmen viker undan när den
kommer i kontakt med balen bredvid.
När ska man då köra med parallellstaget i de två olika lägena? Det finns inget entydigt svar, men här nedan ska vi förklara hur
det fungerar.
Läge 1: sprinten sitter i parallellstaget som då är spärrat
I detta läge rör sig griparmarna likformigt/parallellt i förhållande till varandra. Det är en fördel när man vill precisionsköra
med gripen, t.ex. vid pålastning av bal på en inplastare. Kan även vara bra vid långa transporter av bal i gripen då balen är fixerad och griparmar och bal inte kan röra sig i sidled.
Läge 2: sprinten sitter inte i parallellstaget som då är rörligt/teleskoperar
Vid avställning av bal efter inplastning i ett upplag är detta läge att föredra. Balen ställs av genom att griparmarna öppnas. Då
är det lätt att någon griparm går emot närstående bal. Är griparmen då fixerad skadas plasten lätt. Med parallellföringen urkopplad viker griparmen undan utan att skada plasten.
Infästningen av parallellstaget har förändrats så att staget kan vara rakt, vilket avsevärt ökar hållbarheten. Ett rakt stag är mycket hållbarare än ett böjt.
Mycket arbete har lagts ned på att göra gripen så skonsam som möjligt mot plasten på inplastade balar:
 89 mm stålrör ökar anliggningsytan mot plasten.
 Speciellt utformade griparmar för att skonsamt gripa balar mellan 0,8 m och 1,8 m. K.T.S Balgrip är optimerad för balar
mellan 1,2 och 1,6 m.
 Även fästena för hydraulcylindern är insvetsade ovanpå griparmarna. På så vis behövs inga ut- eller invändiga förstärkningar som kan skada plasten.

Med K.T.S Balgrip kan du enkelt gripa balen på mantelytan och ställa alla balar på gaveln och stapla dem på varandra för att
spara utrymme.
Att lagra balen på gaveln, där den har flest lager plast, innebär många fördelar och rekommenderas av
alla plasttillverkare.


Säkrare lagring: det är inte så lätt att av misstag sticka hål på balen mot någon vass sten eller liknande.



Balen behåller sin runda form och det går lättare att rulla upp och utfodra.




Allt detta innebär ett foder med högre hygienisk kvalitet och bättre smaklighet.
Vill du se en film på K.T.S Balgrip? Klicka på QR-koden här intill!

 Båda griparmarna är rörliga. När bara en griparm är rörlig blir det problem. Tänk dig att när du

kör fram till balen och balen ska gripas så går det inte att köra balen helt mot den griparm som är
fixerad. När den rörliga griparmen ska gripa fast balen måste balen rullas eller skjutas mot den
fasta armen. Då är det lätt att underlaget skadar plasten.

 Parallellstaget är rakt med speciella fästpunkter och har sådan utformning att det inte skadar

plasten.

 Balgripen går även att använda till fyrkantsbalar.

Griparmarna är utformade så att du kan hantera
balar på ett skonsamt sätt med en diameter mellan 1,0 och 1,8 m. Titta på bilden hur griparmarna sluter jämnt runt en inplastad bal med 1,5 m i
diameter.
Vad har jag för nytta av tryckreduceringsventil
och hydraullås?

Tryckreduceringsventil är till för att begränsa klämkraften på griparmarna. Normalt är den inte nödvändig på en K.T.S
Balgrip. Du ser hur hårt balen kläms.

Hydraullås är nödvändigt på gamla traktorer och lastmaskiner där ventilerna är
slitna och läcker igenom, detta för att hålla
balen i ett säkert grepp.

I 99 % av fallen behöver du inte något av
ovanstående. Är du osäker? Fråga oss!

Specifikation K.T.S Balgrip
Utrustning

K.T.S Balgrip

Gripvidd

Avsedd för balar mellan 0,8 och 1,8 m
Optimerad för balar mellan 1,2 och 1,6 m

Balvikt

Upp till 1 500 kg

Standardutrustad med fästen

Trima/SMS eller Euro
Ett stort antal andra fästen finns som extrautrustning

Anfästning till lastaren

Bultade fästen, K.T.S Standard

Hydraulslangar och snabbkopplingar

Levereras med 2 st. hydraulslangar på 1,5 m, 2 st. handelar och 2 st. hondelar
standard, oljekopplingar 1/2” AQ (snabbkopplingar)

Hydraulkolv

Ja / standard 70 mm

Parallellförda griparmar

Ja / standard

Urkopplingsbar parallellföring på griparmar

Ja / standard

Dimension på rör i griparmar

89 x 6 mm

Smörjbara leder

Ja / standard

Antal hydrauluttag som åtgår

1 st. dubbelverkande, 3:e funktion; är traktorn ej så utrustad går det att dra
slangar från fjärruttag bak på traktorn

Vikt inkl. standardfästen

225 kg

Extrautrustning för K.T.S Balgrip
Andra lastarfästen än ovanstående. Vi har över 30 olika fästen utvecklade till våra redskap.
110 mm hydraulkolv för traktorer/lastmaskiner som har ett lägre hydraultryck än 100 bar.
Hydraullås: ventil så att gripen inte släpper taget om balen när en traktor med slitet hydraulreglage används.
Ställbar tryckreduceringsventil.
Extra slangar med kopplingar för att koppla ifrån traktorns tipputtag till balgripen, till frontlastare som inte är utrustade med 3:e funktion.

Varför ska jag köpa en K.T.S Balgrip när det finns så många andra fabrikat?
 K.T.S Balgrip är extraförstärkt för att klara de tyngsta balarna.
 5 års garanti på gripen - vi vet att den håller!
 K.T.S Balgrip erbjuder valmöjligheter. Du kan välja om griparmarna ska vara parallellförda eller fritt ha möjlighet
att röra sig i sidled. Omkopplingen sker enkelt med en sprint.
 Parallellförda griparmar fixerar balen och gör det lättare att lasta inplastaren eller upprullaren.
 Med parallellföringen bortkopplad kan griparmarna fritt röra sig i sidled - mycket stor fördel när balarna staplas i
upplag. Griparmarna viker undan och skadar inte plasten på närstående bal.
 Det är stort avstånd mellan övre och nedre rambalkar för att siktytan och genomsikten ska vara bättre. Bra genomsikt gör det lättare för dig att gripa balen.
 Med K.T.S Balgrip kan du hantera alla typer av balar, både hö, halm och inplastade balar.
 Jämn rundning på griparmarna gör att balen hålls fast med lågt tryck. På detta sätt undviks klämskador på
plasten.
 K.T.S Balgrip är så konstruerad att det inte sticker ut något rör där snöre eller nät på en ej inplastad bal kan
fastna. Fastnar snöret eller nätet i balgripen går balen sönder.
 Alla leder är smörjbara för längre hållbarhet.
 K.T.S Balgrip är redskapet för dig som ställer stora krav på effektivitet, hållbarhet och skonsam behandling av
både rund- och fyrkantsbalar.
 Med ett mycket stort urval av redskapsfästen och med en grövre kolv klarar du även att lasta balar med maskiner som har lågt hydraultryck.
 En förstklassig ytbehandling med stålsandsblästring, grundmålning och täckfärg gör att din investering behåller
sin finish, trots år av användning och utomhusförvaring.
 K.T.S Maskiners redskap och instruktionsböcker är CE-märkta, enligt 91/368/EEC 1993 ed.
 K.T.S Trygghetspaket gör det säkert och lätt att äga och använda balgripen. Du vet att reservdelar
finns snabbt tillgängliga när de behövs och att delarna levereras fraktfritt.
 Etablerat företag - K.T.S har funnits sedan 1951. Det ger trygghet för dig som kund.
 Nu är valet ditt! Det är vår förhoppning att se dig som ännu en nöjd K.T.S-ägare!

