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Energiklippar utsätts för mycket stora påfrestningar, framförallt när klippen är monterad på en grävmaskin. 

För att klara detta är K.T.S Energiklipp FEM-beräknad och tillverkad i höghållfasthetsstål för att även hålla för 
professionell användning. Bilderna 1 - 3: 30 cm-klipp. Bild 4: 20 cm-klipp på huggarvagnskran. Mot rotatorn har 
klippen 6-bulstfäste; på bilderna är den extrautrustad med adapter från 6-bult till 50 mm-hylsa. 

När vi på K.T.S konstruerade energiklipparna började vi som vanligt med att fråga våra kunder om vad som är 
viktigt för att klippen ska vara så effektiv som möjligt. När vi sammanställde svaren blev det tydligt att det 
framförallt är mycket viktigt att enkelt kunna fälla, samla ihop och kapa, men också lasta allt från träd och ris 
till buskar och stubbar. 

Klippen finns i två varianter: för skogskran (se som exempel bild 4) eller för grävmaskin (se som exempel 
bild 3). För montering på kran finns en inbyggd fällfunktion. Endast ett dubbelverkande hydrauluttag behövs på 
maskinen.  

20- och 30-centimetersklipparna är i första hand avsedda för grävmaskiner. Många maskinägare monterar vin-
tertid en K.T.S Energiklipp på grävmaskinen när det inte är lämpligt att gräva och har då arbete året runt för 
sin maskin. 

Bild 4 visar klipparen monterad på huggarvagnskran i den position då klippen fångar flera stammar 

samtidigt. Läs vidare så får du svar på de flesta av dina frågor. 

K.T.S Energiklippar 14, 20 och 30 cm 
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5 
Vänster (sett från förarplatsen) griparm (på bilden) tillsammans med kniven är de delar av klippen som K.T.S 
har lagt ned mest utvecklingsarbete på.  

Det är flera faktorer som spelar in för att få bästa resultat: 

• Kniven måste vara skyddad när den inte är aktiverad för klippning. Därför har vi valt en fast kniv som är helt 
skyddad. En rörlig kniv är när den inte är aktiverad utstickande och helt oskyddad på baksidan där du inte 
ser den. Kniven är då mycket lätt att köra sönder. 

Lagringen på rörlig kniv sitter tätt ihop. Då ökar belastningen på bussningslagren med ökad förslitning som 
följd.

• Kniven är tillverkad i Hardox® 450 vilket gör den flexibel, hård och hålls vass länge. 

• Kniven är lätt att underhålla / slipa. 

• Fastsättningen på kniven är sådan att den sitter fast och inte glappar upp sig. Se pil märkt med B! 

• Kniven sitter i botten på griparmen och är också så utformad att stubben blir så kort som möjligt. 

• Griparmens rundning är sådan att trädet placerar sig så nära ledpunkten som möjligt där klippkraften är som 
störst. 

• Längden på griparmarna är anpassade så att de inte skadar träd som inte ska klippas. 

30 cm-klippen har två cylindrar medan 20- och 14-modellerna har en cylinder, allt anpassat till behovet av 
klippkraft på de olika storlekarna. Se specifikationer längre bak i denna broschyr. 



6 
Höger griparm (sett från förarplatsen) är utformad så att virket inte klipps då det är en spalt på 55 mm mellan 
griparm och kniv. På högersidan förflyttar du och lastar virke som ligger på marken och är klippt. 

Griparmarna är utvecklade för att ge bästa grepp runt trädstammen. Se filmen på www.kts.se  

A 

B 



7 
K.T.S Energiklipp kan du utrusta med många olika fästen till grävmaskiner: S-fästen (nordisk standard), Lehn-
hoff, Liebherr, Bofors B-fästen m.m. Det går även att beställa klippen med monteringsplatta som gör det möj-
ligt att svetsa på valfritt fäste. Se pil märkt med A. Fästena är bultade för att du som maskinägare enkelt ska 
ha möjlighet att byta fäste. Detta är även mycket bra för importörer/återförsäljare eftersom det blir lättare att 
hålla lager. 8 

9 
K.T.S har valt att tillverka klippen i höghållfast material för att reducera vikten, något som är mycket viktigt 
när klippen ska monteras på kran. 

Bild 9 visar ett svetsat S-fäste, som är standard i de nordiska länderna. 

Grundmodellen på klipparna är densamma. Överdelen/anfästningen är utbytbar för grävmaskins- eller kran-
montage. 
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Bild 10 är för montage på en huggar-
vagnskran. Titta också på bild 13 som 
visar baksidan som är helt ren, ingen 
kniv eller ventiler som kan skadas. 
Baksidan på klippen ser du inte när du 
klipper. Därför är det extra viktigt att 
inget som kan skadas sticker ut. 
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K.T.S Energiklippar 14 och 20 cm för kranmontage 

Bilden visar klippen i upprest läge och 
med griparmarna öppna. 

Föraren av kranen fattar tag om trädet 
med griparmarna och trycker trädet 
mot kniven så att det klipps av. 
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15 
När kniven har klippt av trädet och föraren fortsätter att 
aktivera griparmarna så fälls trädet. Detta sker med hjälp 
av ventilen som är inbyggd i klippen. Se bild 16. 

Släpper föraren manöverspaken innan fällrörelsen aktive-
ras, håller griparmarna fast trädet i vertikalläge och det kan 
då flyttas till t.ex. efterföljande vagn. 

12 
Bilden visar klippen stängd och i upprest läge.  

13 
Kniven är tillverkad i HARDOX® 450 för att klara stora på-
frestningar. 

Kniven är så konstruerad att på vänster sida klipper du trädet, 
då griparm och kniv går mycket nära varandra. På höger sida 
är det en spalt mellan kniv och griparm så att du kan lasta och 
förflytta träden utan att klippa av trädet. 
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17 
Griparmarna och kniven är så 
utformade att du kan samla träd 
som står i närheten av varandra 
som du sedan klipper med kni-
ven. 

18 
Samling av träd går så effektivt 
att en ”samlingstillsats” inte är 
nödvändig att montera på klip-
pen. En sådan innebär bara en 
högre kostnad och ytterligare 
något som kan gå sönder. 

16 
Här visas ventilen som automa-
tiskt kopplar över mellan klipp- 
och fällfunktion. 

Alla komponenter sitter väl 
skyddade invändigt i klippen. 



19 
Den angivna klippningsdiametern är mätt från rotändan på en björk, och kräver endast gripens tryckkraft. 
Klippdiametern på trädet påverkas väldigt mycket av träslaget, utformningen på kniven, fuktigheten i virket 
och utomhustemperaturen men också om trädet är fryst. 

Klippdiametern påverkas också mycket av hydraultrycket på kranen/grävmaskinen. Klippdiametern är uppmätt 
vid 200 bars hydraultryck på alla tre klipparna. Se även tabell nedan med olika klippkraft vid olika hydra-
ultryck. 

Var uppmärksam! För oss på K.T.S är det inte viktigast hur många cm klippen klarar utan hur många ton den 
har i klippkraft. 

Innan du investerar, kontrollera detta mycket noggrant! 
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Klippkraft för K.T.S Energiklipp med olika hydraultryck 
Klippdiameter i björk Klippkraft 

vid 175 bar 
Klippkraft 
vid 200 bar 

Klippkraft 
vid 240 bar 

14 cm 8,8 ton 10,1 ton 12,1 ton 

20 cm 16,6 ton 19,0 ton 22,8 ton 

30 cm 22,4 ton 25,6 ton 30,7 ton 

K.T.S Energiklipp för kranar 

Max klippdia-
meter i björk 

Klippkraft 
vid 200 bar 

Gripöpp-
ning cm 

Rekommende-
rat lyftmoment 

på kran 

Vikt 
kg 

Utbytbar 
kniv i 

HARDOX® 

Typ av kniv Kran-fäste Rekommen-
derad rota-
tor storlek 

Arbets-
tryck 

Olje-
flöde 

Storlek 
på kra-

nen 

14 cm 10,1 ton 65 4 till 6 ton/m 91 kg 
Ja/

standard  

Fast kniv som 
är mera 

skyddad för 
påkörning  

50 mm tapp-
fäste eller 6- 

bultad 

6 ton 
dubbel-
lagrad  

180 till 
240 bar   

25 till 
50 l/min 

5,0 ton/m 

20 cm 19,0 ton 86 5 till 7 ton/m 
145 
kg 

7,0 ton/m 

K.T.S Energiklipp för grävmaskin 
Max klippdia-
meter i björk 

Klippkraft 
vid 200 bar 

Gripöppning 
cm 

Antal cylindrar 
för klippen 

Vikt 
kg 

Utbytbar kniv i 
HARDOX® 

Typ av kniv Arbetstryck Oljeflöde 
Storlek på 

grävmaskinen 

20 cm 19,0 ton 86 1 st. 176 kg 
Ja/standard 

180 till 240 
bar  

40 till 
75 l/min  

2,0 till 8,0 ton 

30 cm 25,6 ton 100 2 st. 485 kg 8,0 till 17,0 ton 

Storlek på grävmaskinen är bara vägledande. Det är även möjligt med större grävmaskiner. Chaufförens sätt att köra maskinen 
har mycket stor betydelse. 

20 cm 

30 cm 



K.T.S Energiklipp kan du lita på - helt utan kompromisser! 
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Med K.T.S Energiklipp klipper du trädet och lastar direkt på huggarvagnen. Är trädet för långt? Klipp av det på 
mitten! Lasta sedan trädet med höger griparm på klippen så klipps det inte av. 

K.T.S har ett komplett program av huggarvagnar och kranar. 


