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1 INNTREKKSYSTEMET ER I SÆRKLASSE
 Våre robuste og ekstremt aggressive inntrekksvalser sikrer svært effektiv innføring av materiale 
 i alle våre maskiner. Dette er avgjørende for en positiv opplevelse når det skal tas tak for alvor 
 (i materialet).

2 FLISKVALITETEN ER FØRSTEKLASSES
 De aller fleste brukere av flis har en klar mening om hvordan kvaliteten bør være. Kjennetegnet er  
 og blir ”ensartet flis” og det er uansett om den skal være grov eller fin (mikro). Vår unike geometri  
 i snitt og innføring på alle maskinserier resulterer i en fantastisk ensartethet – helt uten fordyrende  
 siler eller tilsvarende ekstrautstyr.

3 STORT UTSTYRS- OG VARIANTPROGRAM
 Både i Standard- og Forest Line-programmet finner du et meget stort utvalg av ekstrautstyr – alt  
 sammen for å kunne tilby standardløsninger som blir unike og kundetilpassede ved hjelp av  
 ekstrautstyr.

4 HØY BRUKERVENNLIGHET
 Våre maskiner er kjent for en meget høy grad av brukervennlighet. Det medfører (i tillegg til meget  
 tilfredse brukere) også et høyt sikkerhetsnivå og et optimalt arbeidsmiljø. Ingen farlige og fysisk  
 belastende situasjoner i hverdagen – kun pga. maskinenes egen effektivitet og ytelse.

5 OG MYE MER ...
 Bl.a. lang holdbarhet og lav slitasje, unik driftssikkerhet, og dermed lavt strøm- og drivstof 
    forbruk, enkelt og lett vedlikehold, for ikke å nevne en høy gjensalgsverdi ….

Opplev en 
skog av fordeler 
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E
EASY LINE
Serien til de lette og mindre oppgavene hvor smidig håndtering 
er påkrevd.

I Easy Line-programmet finner du mindre og lette maskiner til 
bl.a. hage, park, utleie, landbruk aller private. De utmerker  seg 
bl.a. ved lav vekt, lav inngangseffekt, enkel betjening og enkelt 
vedlikehold. 

Nivået for standardutstyr er virkelig godt, noe som gjør behovet 
for ekstrautstyr minimalt. 

Alle maskiner i Easy Line-programmet produserer en flott og 
ensartet fliskvalitet som er optimal for bunndekke og brensel til 
mindre stokerovner.

Vi anbefaler primært Easy Line til oppryddingsoppgaver –  
Ø maks. 15 cm.

Vi har 
delt opp vårt 

maskinprogram 
i 3 linjer 

– slik at du lettere kan finne den 
fliskutteren som passer dine behov
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S F
STANDARD LINE
Velprøvde og robuste maskiner til oppgavene som krever mer.

Standard Line-serien er uten sammenligning våre mest  
velprøvde maskiner til bl.a. park, utleie, anleggsgartnere, 
beskjærings- og fellingsvirksomhet og landbruk. Maskinene er 
robuste og kjent for sitt fantastiske inntrekksystem, noe som 
aldri bør undervurderes når man skal velge riktig maskin.

Nivået for standardutstyr er godt og funksjonelt, men begren-
set, for å sikre riktig pris. Til gjengjeld er utvalget av ekstraut- 
styr nesten ubegrenset.

Alle maskiner i Standard Line-programmet produserer en flott 
og ensartet fliskvalitet som er optimal for bunndekke og 
brensel til mindre stokerovner. Alle Standard Line maskinerne 
har trinnløs innstillbar snittlengde (flisstørrelse) og kan til og 
med utstyres med NHS Mikro-kit (for fremstilling av sagflis eller 
fyringsflis til små og mellomstore anlegg)

Vi anbefaler Standard Line il bl.a. opprydningsoppgaver 
samt mindre produksjon av fyringsflis – Ø maks. 30 cm.

FOREST LINE
Når produktivitet og sikkerhet er i høysetet – de ultimate løsningene.

Er behovet produksjon av flis, eller større og langvarige 
opprydningsoppgaver, kommer vi ikke utenom Forest Line
programmet. Her er det snakk om teknologisk avanserte 
maskiner – beregnet for ekstrem produktivitet og høy kapasitet 
til f.eks. skogsentreprenør, anleggsgartnere og kommuner.

Alle maskiner i Forest Line-programmet er kun beregnet for 
kranmating, og alle er godt utrustet for krevende oppgaver. Vi 
tilbyr maskinene enkeltstående eller som modulkonstruksjoner, 
og kan dermed tilgodese individuelle behov.

Det er uante muligheter innenfor utløpsåpninger, kraner, 
betjeningsenheter og mye annet i Forest Line-programmet. 
Felles for maskinene er stor kapasitet, et aggressivt inntrekk og 
flott og ensartet fliskvalitet.

Vi anbefaler Forest Line til bl.a. tunge og krevende 
opprydningsoppgaver samt produksjon av skogs- og 
industriflis – Ø maks 45 cm.



6

Fliskutter NHS 150i NHS 150sa

Maks diam. åpning 15x17 (ø10) cm. 15x17 (ø10) cm.
Egenvekt 430 kg. 440 kg.
Antall kniver 4 stk. EasyCut® 4 stk. EasyCut®
Kraftbehov min./maks. 20/80 hk. 20/ 80 hk.
Dimensjoner (L/B/H) 2050/1170/2035 mm. 2050/1170/2035 mm.
Svinghjulsvekt 60 kg. 60 kg.
Oljeforsyning Egen hydraulikk Egen hydraulikk
InfoCon Ja Ja
Avgangstut Ja Ja
Mekanisk hastighetsgir Ja

NHS 150 Easy Line

STANDARDUTSTYR 
• Hydraulisk inntrekksystem 
• 2 stk liggende inntrekksvalser (1 stk.  
    hydraulisk drevet og 1 stk. med- 
    løpende) 
• Kraftoverføringsaksel med sikkerhets- 
    bolt
• NHS InfoCon
• Intern oljeforsyning inkl. Filter
• Avgangstut, trinnløs innstillbar, 360° 
• NHS EasyCut® huggesystem  
 (4 stk. herdede kniver) samt 1 stk.  
    motstål, herdet
• Snittlengde (flislengde)  
 innstillbar 7 eller 15 mm
• PTO input: 1000 (540) omdr/min. 
 
• NHS150sa har et mekanisk hastighets- 
    gir: Dette brukes når traktoren 
    bare har 540 omdreininger på PTO-en  
   

Enkel teknikk sikrer høy brukervennlighet.

NHS150 – Utrolig anvendelig i hage og park.

Det unike NHS 2-trinns fjærsystemet sikrer et 
overraskende inntrekk.

NHS InfoCon og intern hydraulikkforsyning er stand-
ard på alle maskiner i Easy Line-serien

NHS 150 OG 150SA EASY LINE   
Med Easy Line har NHS søkt tilbake til røttene. Mindre maskiner, lav vekt og inngangs-
effekt. Man finner ikke mange likheter mellom de gamle modellene og den nye Easy 
Line. Størrelse, ja – kanskje samme vekt, ja. Men forskjellen i Easy Line er en fullt utstyrt 
maskin med egn hydraulikk, NHS InfoCon, Avgangstut samt liggende inntrekksvalser 
som gir et mer aggressivt inntrekk.
NHS kan leveres med mekanisk hastighetsgir – for dem som bare har 540 PTO-omdr.
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NHS 150m Easy Line 

Enkel oppstart – Gi gass til startmerket, vri nøkkelen, 
gi full gass, og du er klar til å arbeide

NHS150m – Lettere blir det ikke.

Mekanisk hydraulikkventil – med mulighet for justering 
av valsehastighet.

Integrert nødstopp

STANDARDUTSTYR 
• Hydraulisk inntrekksystem 
• 2 stk. liggende inntrekksvalser (1 stk.  
    hydraulisk drevet og 1 stk. 
    medløpende)
• NHS InfoCon
• Intern oljeforsyning inkl. filter 
• Avgangstut, trinnløst innstillbar, 360°
• NHS EasyCut® huggesystem  
 (4 stk. herdede kniver) samt 1 stk.  
    motstål, herdet
• Snittlengde (flislengde)  
 innstillbar 7 eller 15 mm 
• 24 hk. Kubota diesel. 
• Tempo 80 godkjent tilhenger 

• NHS150mB er på trailer med bremser  
   

NHS 150M STANDARD LINE-SERIEN  
NHS 150m Easy Line er en mindre tilhengermaskin med lav vekt og lav inngangseffekt. 
Når du ser nøye etter, vil du ikke finne mange likheter med de gamle tilhengermodellene.  
NHS 150m er utstyrt med en egen kraftig dieselmotor, NHS InfoCon, avgangstut samt 
liggende inntrekksvalser som gir et mer aggressivt inntrekk. Oppstart av fliskutteren er 
blitt sterkt forenklet – Gi gass til startmerket, vri nøkkelen, gi full gass, og du er klar til 
å arbeide. Supereffektiv mindre fliskutter til for eksempel anleggsgartnere, kommuner, 
beskjæring- og fellingsspesialister.

Maks diam. åpning 15x17 cm. (ø10) 15x17 cm. (ø10)
Fliskutter NHS 150m NHS 150mB

Egenvekt 635 kg. 640 kg.
Antall kniver 4 stk. EasyCut® 4 stk. EasyCut®
Motoreffekt 24 hk. 24 hk.
Dimensjoner (L/B/H) 2050/1170/2470 mm. 2050/1170/2470 mm.
Svinghjulsvekt 60 kg. 60 kg.
Oljeforsyning Egen hydraulikk Egen hydraulikk
InfoCon Ja Ja
Avgangstut Ja Ja
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NHS 180 Standard Line 

NHS Mikro-kit – enkelt, men effektivt for ekstremt 
ensartet flis.

NHS 180 – Tvers igjennom velprøvd teknologi.

Det effektive inntrekksystemet sikrer stor kapasitet og 
optimalt arbeidsmiljø.

Utvalget av ekstrautstyr er bredt – her hjulsett 
med Ø50 mm kuleleddkobling.

STANDARDUTSTYR 
• Hydraulisk inntrekksystem
•  2 stk. vertikale hydrauliske inntrekks- 
    valser 
• Hydraulikkfilter
• Kraftoverføringsaksel med friksjons- 
    kobling samt friløp 
• Avgangstut, trinnløst innstillbar, 
    360°
• 4 stk. herdede og innstillbare kniver
• 2 stk. motstål
• Snittlengde (flislengde) trinnløst  
 innstillbar: 7 – 12 mm.
• PTO input: 1000 (540) omdr/min.

NHS 180 STANDARD LINE-SERIEN  
Med sine loddrette, aggressive inntrekksvalser, kombinert med den robuste konstruksjo-
nen, er NHS 180-serien en pålitelig, allsidig og nesten uslitelig maskin. Med det aggressive 
og presise inntrekket i en velkonstruert geometri gir maskinen en enestående fliskvalitet  
– ensartet og innstillbar fra 7 – 12 mm, og det hele bidrar til å sikre en høy produktivitet 
og et optimalt arbeidsmiljø. Tvers igjennom velprøvd teknologi!

Maks diam. åpning 18x18 cm. 18x18 cm.
Fliskutter NHS 180e NHS 180i

Egenvekt 715 kg. 800 kg.
Antall kniver 4 stk. 4 stk. 
Kraftbehov min./maks. 34/100 HK. 34/100 HK.
Dimensjoner (L/B/H) 2600/1500/2700 mm. 2600/1500/2700 mm.
Svinghjulsvekt 130 kg. 130 kg.
Oljeforsyning Fra traktor Egen hydraulikk
InfoCon Alternativ Alternativ
Avgangstut Ja Ja
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NHS 180v Standard Line 

Smidig når flisen skal med hjem.

NHS180v – Når logistikken skal være helt på topp.

V-serien har alle tilhengerfester for lett tippvogn eller 
lignende (maks. kuletrykk: 500 kg. / maks. trekk:  
2000 kg.)

Sidemating er optimalt ved opprydning langs 
rabatt og veikant.

STANDARDUTSTYR 
• Hydraulisk inntrekksystem
•  2 stk. vertikale hydrauliske inntrekks- 
    valser 
• Hydraulikkfilter
• Kraftoverføringsaksel med friksjons- 
    kobling samt friløp
• Trekk (vogntilkobling) for lett  
 tippvogn eller tilsvarende (maks. 
    kuletrykk: 500 kg. / maks. trekk: 
    2000 kg.) 
• Avgangstut, trinnløs innstillbar, 
    360°
• 4 stk. herdede og innstillbare kniver
• 2 stk. motstål
• Snittlengde (flislengde) trinnløst  
 innstillbar: 7 – 12 mm.
• PTO input: 1000 (540) omdr/min.

NHS 180V STANDARD LINE-SERIEN  
Det som kjennetegner V-maskinene, er 90° sidemating i forhold til kjøreretningen, noe 
som gjør disse maskinene særdeles velegnet til opprydning langs stier og veier. De er 
til og med utstyrt med trekk (vogntilkobling) beregnet for lett tippvogn eller tilsvarende, 
noe som gjør opprydningsarbeidet komplett. Skjærehus og inntrekksystem er nøyaktig 
de samme som på de øvrige NHS 180-maskinene, det vil si loddrette, aggressive inn-
trekksvalser, robust konstruksjon og en nesten uslitelig maskin. Når logistikken skal være 
helt på topp!

Maks diam. åpning 18x18 cm. 18x18 cm.
Fliskutter NHS 180ev NHS 180iv

Egenvekt 970 kg. 1060 kg.
Antall kniver 4 4
Kraftbehov min./maks. 34/100 HK. 34/100 HK.
Dimensjoner (L/B/H) 2000/1800/2800 mm. 2000/1800/2800 mm.
Svinghjulsvekt 170 kg. 170 kg.
Oljeforsyning Fra traktor Egen hydraulikk
InfoCon Alternativ Alternativ
Avgangstut Ja Ja
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NHS 220 Standard Line 

Robust og allsidig – til opprydning og fremstilling av 
stoker-flis.

NHS220 – Maskinen for den som forventer mye mer.

Til fremstilling av skogsflis tilbys maskinen utstyrt 
med NHS RoughCut – 25 mm snittlengde (Se matrise)

Lett og direkte tilgang sikrer gode forhold ved 
vedlikehold av kniver.

STANDARDUTSTYR 
• Hydraulisk inntrekksystem 
•  2 stk. vertikale hydrauliske inntrekks- 
    valser 
• Hydraulikkfilter
• Kraftoverføringsaksel med friksjons-
    kobling samt friløp 
•  InfoCon
• Avgangstut, trinnløs innstillbar,    
    360°
• 4 stk. herdede kniver
• 2 stk. motstål
• Snittlengde (flislengde) trinnløst  
 innstillbar: 10 – 15 mm.
• PTO input: 1000 (540) omdr/min.

NHS 220 STANDARD LINE-SERIEN  
Robust, men smidig konstruksjon samt det velkjente og overlegne NHS-inntrekksystemet 
gjør NHS 220-serien til den perfekte allround-maskinen til profesjonell opprydning og 
produksjon av flis til stokeranlegg i mellomklassen. Det høyfaste stålet sikrer en robust og 
slitesterk konstruksjon med en beskjeden totalvekt. 
Med det aggressive og presise inntrekket i en velkonstruert geometri gir maskinen en 
enestående fliskvalitet og til og med overlegen kapasitet. Maskinen for den som forventer 
mye mer!

Maks diam. åpning 22x22 cm. 22x22 cm.
Fliskutter NHS 220e NHS 220i

Egenvekt 930 kg. 1015 kg.
Antall kniver 4 stk. 4 stk. 
Kraftbehov min./maks. 54/130 HK. 54/130 HK.
Dimensjoner (L/B/H) 2500/1500/2800 mm. 2500/1500/2800 mm.
Svinghjulsvekt 170 kg. 170 kg.
Oljeforsyning Fra traktor Egen hydraulikk
InfoCon Ja Ja
Avgangstut Ja Ja
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NHS 220v Standard Line 

Trinnløs justering av kniver sikrer bl.a. god og ensartet 
flis.

NHS220v – Fleksibel og massevis av kapasitet.

En snittvinkel på 80 grader gjør flisen jevn og 
reduserer fastkiling (her vist fra RoughCut).

Direkte hydrauliske trekk på begge valser øker effek-
tiviteten og reduserer antall slite- og reservedeler.

STANDARDUTSTYR 
• Hydraulisk inntrekksystem 
•  2 stk. vertikale hydrauliske inntrekks- 
    valser 
• Hydraulikkfilter
• Kraftoverføringsaksel med friksjons-
    kobling samt friløp 
•  InfoCon
• Trekk (vogntilkobling) for  
 lett tippvogn eller tilsvarende  
 (maks. kuletrykk: 500 kg. / maks. 
    trekk: 2000 kg.) 
•  Avgangstut, trinnløs innstillbar, 
    360°
•  4 stk. herdede kniver
•  2 stk. motstål
•  Snittlengde (flislengde) trinnløst  
 innstillbar: 10 – 15 mm.
•  PTO input: 1000 (540) omdr/min.

NHS 220V STANDARD LINE-SERIEN  
Det som kjennetegner V-maskinene, er 90° sidemating i forhold til kjøreretningen, noe
som gjør disse maskinene særdeles velegnet til opprydning langs stier og veier. De er
til og med utstyrt med InfoCon, samt trekk (vogntilkobling) beregnet for lett tippvogn
eller tilsvarende, noe som gjør opprydningsarbeidet komplett. NHS 220v er en modul- 
konstruert maskin med varmgalvanisert base (bunnramme). Maskinen er robust
og smidig. Med det velkjente og overlegne NHS-inntrekksystemet fremstår den som den 
perfekte allround-maskinen. Like god til profesjonell opprydning, som til produksjon av 
flis til stokeranlegg i mellomklassen. Fleksibel, og massevis av kapasitet.

Maks diam. åpning 22x22 cm. 22x22 cm.
Fliskutter NHS 220ev NHS 220iv

Egenvekt 1640 kg. 1725 kg.
Antall kniver 4 stk. 4 stk. 
Kraftbehov min./maks. 54/130 HK. 54/130 HK.
Dimensjoner (L/B/H) 2020/2300/2900 mm. 2020/2300/2900 mm.
Svinghjulsvekt 170 kg. 170 kg.
Oljeforsyning Fra traktor Egen hydraulikk
InfoCon Ja Ja
Avgangstut Ja Ja
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NHS 300 Standard Line 

De radiostyrte vinsjene øker kapasiteten og forbedrer 
arbeidsmiljøet betydelig.

NHS300 – som håndmatingsmaskin blir det ikke bedre.

Det enestående betjeningssystemet NHS 1-Touch 
øker både brukervennligheten og sikkerheten.

Den hengslede inntrekkskassen gir optimale forhold 
for vedlikehold av kniver og mothold.

STANDARDUTSTYR 
• Hydraulisk inntrekksystem 
•  2 stk. vertikale hydrauliske inntrekks- 
    valser 
• Hydraulikkfilter
• Kraftoverføringsaksel med friksjons- 
    kobling samt friløp 
•  InfoCon
• Avgangstut, trinnløs innstillbar, 
    360°
• 4 stk. herdede kniver
• 2 stk. motstål
• Snittlengde (flislengde) trinnløst  
 innstillbar: 10 – 15 mm.
• PTO input: 1000 (540) omdr/min.

NHS 300-SERIEN
NHS 300-serien er kanskje markedets mest robuste håndmatingsmaskin med suveren
brukervennlighet og effektivitet – et resultat av det store arbeidsområdet og de to
loddrette, aggressive og hydraulisk drevne inntrekksvalsene, samt InfoCon. Foruten
størrelsen skiller NHS 300-serien seg til og med fra våre øvrige maskiner og konkurrenter
med hengslet inntrekkskasse, noe som gjør det daglige vedlikeholdet av kniver og
motstål enestående lett. Som håndmatingsmaskin blir det ikke bedre!

Maks diam. åpning 30x30 cm. 30x30 cm.
Fliskutter NHS 300e NHS 300i

Egenvekt 1100 kg. 1250 kg.
Antall kniver 4 stk. 4 stk.
Kraftbehov min./maks. 68/130 HK. 68/130 HK.
Dimensjoner (L/B/H) 2750/1800/3200 mm. 2750/1800/3200 mm.
Svinghjulsvekt 225 kg. 225 kg.
Oljeforsyning Fra traktor Egen hydraulikk
InfoCon Ja Ja
Avgangstut Ja Ja
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NHS 300v Standard Line 

V-serien har alle tilhengerfester for lett tippvogn eller 
lignende.

NHS300v – Når logistikken og kapasiteten skal være helt på topp.

Nedfellbar avgangstut er bare én av mange 
muligheter i utstyrsprogrammet.

Med NHS AutoTurn justeres avgangstut, og dermed 
flisstrålens, retning lett og bekvemt.

STANDARDUTSTYR 
• Hydraulisk inntrekksystem 
•  2 stk. vertikale hydrauliske inntrekks- 
    valser 
• Hydraulikkfilter
• Kraftoverføringsaksel med friksjons-
    kobling samt friløp 
•  InfoCon
• Trekk (vogntilkobling) for  
 lett tippvogn eller tilsvarende  
 (maks. kuletrykk: 500 kg. / 
  maks. trekk: 2000 kg.) 
•  Avgangstut, trinnløs innstillbar, 
    360°
•  4 stk. herdede kniver
•  1 stk motstål
•  Snittlengde (flislengde) trinnløst  
 innstillbar: 10 – 15 mm.
•  PTO input: 1000 (540) omdr/min.

NHS 300V STANDARD LINE-SERIEN  
Det som kjennetegner V-maskinene, er 90° sidemating i forhold til kjøreretningen,
noe som gjør disse maskinene særdeles velegnet til opprydning langs stier og
veier. De er til og med utstyrt med InfoCon, samt trekk (vogntilkobling) beregnet for
lett tippvogn eller tilsvarende, noe som gjør opprydningsarbeidet komplett. Skjærehus
og inntrekksystem er nøyaktig de samme som på de øvrige NHS 300-maskinene, det
vil bl.a. si loddrette, aggressive inntrekksvalser og hengslet inntrekkskasse, noe som
gjør det daglige vedlikeholdet av kniver og motstål enestående lett. Når logistikken og
kapasiteten skal være helt på topp!

30x30 cm. 30x30 cm.
NHS 300ev NHS 300iv

1450 kg 1600 kg
4 4
68/130 HK. 68/130 HK.
2300/1900/3200 mm. 2300/1900/3200 mm.
225 kg. 225 kg.
Fra traktor Egen hydraulikk
Ja Ja
Ja Ja

Maks diam. åpning
Fliskutter

Egenvekt
Antall kniver
Kraftbehov min./maks.
Dimensjoner (L/B/H)
Svinghjulsvekt
Oljeforsyning
InfoCon
Avgangstut
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NHS 180m Standard Line 

360° trinnløst justerbar avgangstut er standard på alle 
maskiner.

NHS 180m Legacy. Med Legacy-serien løfter vi de forrige NHS180ms fra å være en bevist og ekstremt stabil, men utdatert fliskutter, til en toppmoderne og banebrytende 
fliskutter.

45 Hk. Kubota dieselmotor med rikelig overskudd – 
trekker svinghjulet på fliskutteren.

NHS-SmartCon – Automatisk oppstart/avslutning, 
innkobling av svinghjul, Anti-stress, timeteller, inntrekk 
start/stopp, EcoMotion- gir en støy- og energibe-
sparende reduksjon under arbeidet og mye mer

STANDARDUTSTYR 
• Hydraulisk inntrekksystem 
•  2 stk. vertikale hydrauliske inntrekks- 
    valser 
• Hydraulikkfilter
•  NHS SmartCon 
•  Intern oljeforsyning inkl. filter
•  Avgangstut, trinnløs innstillbar, 
    360°
•  4 stk. herdede kniver
•  2 stk motstål,
•  Snittlengde (flislengde) innstillbar:  
 7 – 12 mm. 
•  Kubota dieselmotor, 45Hk. 34 kW 
• Tempo 80 godkjent tilhenger/
    undervogn
• 90° svingkrans for fliskutter.

NHS 180M LEGACY
Temaet i design og opprettelse av Legacy-maskinen er henholdsvis, brukervennlighet og 
effektivitet. Hovedmålgruppene er utleie selskaper, kommuner og lignende institusjoner, 
med ofte daglig skiftende operatører, som er interessert i enkel og brukervennlig drift av 
maskinen. Maskinen er også ideell for anleggsgartnere og beskjærings- og fellingsspe-
sialister, alle med vekt på en pålitelig og effektiv maskin.

SmartCon er den nye styringen for, motorstart/ stopp/ hastighetskontroll, automatisk 
inn- og utkoblingssystem, Anti stress, EcoMotion (energisparer).

Felles for målgruppene er behovet for mobilitet.

Maks diam. åpning 18x18 cm.
Fliskutter NHS 180mw

Egenvekt 1325 kg.
Antall kniver 4
Motorstørrelse 45 HK.
Dimensjoner (L/B/H) 4000/1700/1800 mm.
Svinghjulsvekt 130 kg.
Dreieskive Ja
SmartCon
Avgangstut

Ja
Ja
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NHS 220msj Standard Line

Undervogn med dobbel aksel stabiliserer maskinen i 
terreng og ved veitransport.

NHS220msj – Ekstrautstyr er helt overflødig – maskinen inneholder alt.

NHS InfoCon er standard Høydejusterbar trekkstang er standard – med 
Ø40 mm slepeøye eller Ø50 mm kulekobling.

STANDARDUTSTYR 
• Hydraulisk inntrekksystem 
•  2 stk. vertikale hydrauliske inntrekks- 
    valser 
• Hydraulikkfilter
• Kraftoverføringsaksel med friksjons- 
    kobling samt friløp 
•  InfoCon
•  Høydejusterbar trekkstang
•  Avgangstut, trinnløs innstillbar, 
    360° og nedfellbar
•  4 stk. herdede kniver
•  2 stk motstål
•  Snittlengde (flislengde) innstillbar:  
 10 – 15 mm.
•  Hatz Dieselmotor, 50 kW
• Tempo 80 godkjent tilhenger/
    undervogn
•  360° non-stop svingkrans for  
 fliskutter

NHS 220MSJ
En robust, men smidig konstruksjon samt det velkjente og overlegne NHS inntrekksys-
temet gjør NHS 220msj til den perfekte allround-maskinen. Til profesjonell opprydning 
og/eller produksjon av flis til stokeranlegg i mellomklassen. Det høyfaste stålet sikrer en 
robust og slitesterk konstruksjon, og til tross for overlegen motorkraft, likevel en besk-
jeden totalvekt. Med det aggressive og presise inntrekket i en velkonstruert geometri gir 
maskinen en enestående fliskvalitet og til og med overlegen kapasitet. Ekstrautstyr er 
helt overflødig – maskinen inneholder alt!

22x22 cm.
NHS 220msj

2180 kg.
4
68 HK.
4500/2100/3500 mm.
170 kg.
Ja
Ja
Ja
Ja

Maks diam. åpning
Fliskutter

Egenvekt
Antall kniver
Motorstørrelse
Dimensjoner (L/B/H)
Svinghjulsvekt
Dreieskive
Høydejusterbart trekk
InfoCon
Avgangstut
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NHS 220c Forest Line 

Beskjeden vekt og kompakt utforming gjør at maskin-
en kan brukes på mindre traktorer.

NHS220c – Den perfekte allround-maskinen hvor miljø og sikkerhet er i høysetet.

City Feeder - sikre lettere tilførsel af av vanskelig  
materiale til fliskutteren

NHS Krankonsoll sikrer ultrakompakt montering av 
kran.

STANDARDUTSTYR 
• Hydraulisk inntrekksystem 
•  2 stk. vertikale hydrauliske 
    inntrekksvalser 
• Hydraulikkfilter
• Kraftoverføringsaksel med friksjons-
    kobling samt friløp 
•  InfoCon
• 4 stk. herdede kniver
• 2 stk. motstål
• Snittlengde (flislengde) trinnløst  
 innstillbar: 10 – 15 mm.
• PTO input: 1000 omdr./min.

NHS 220C-SERIEN
Robuste og svært kompakte maskiner som med det velkjente og overlegne NHS- 
inntrekksystemet fremstår som den perfekte allround-maskinen til profesjonell 
opprydning og dessuten til produksjon av flis til stokeranlegg i mellomklassen. 
Kroppen er konstruert i høyfast stål, noe som sikrer beskjeden vekt og samtidig lang 
holdbarhet. Den perfekte allround-maskinen hvor miljø og sikkerhet er i høysetet!

Maks diam. åpning 22x22 cm. 22x22 cm.
Fliskutter NHS 220ec NHS 220ic

Egenvekt 900 kg. 985 kg.
Antall kniver 4 4
Kraftbehov min./maks. 54/130 HK. 54/130 HK.
Dimensjoner (L/B/H) 1750/1250/2800 mm. 1750/1250/2800 mm.
Svinghjulsvekt 170 kg. 170 kg.
Oljeforsyning Fra Traktor Egen hydraulikk
InfoCon Ja Ja
Avgangstut Alternativ Alternativ
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NHS 220cv Forest Line 

Med NHS AutoTurn er det lett å styre flisstrålen mot 
tilhengeren (ekstrautstyr).

NHS220cv – den perfekte allround-maskinen.

V-serien er standard med gaffelfeste.  
Kan som her utstyres med Ø50 mm kuletrekk.

All betjening og elektronikk er samlet i styrekass-
en, som er skånsomt og trygt plassert i traktorens 
førerhus.

STANDARDUTSTYR 
• Hydraulisk inntrekksystem 
•  2 stk. vertikale hydrauliske inntrekks- 
    valser 
• Hydraulikkfilter
• Kraftoverføringsaksel med friksjons-
    kobling samt friløp 
•  InfoCon
• Trekk (vogntilkobling) for  
 lett tippvogn eller tilsvarende  
 (maks. kuletrykk: 500 kg. / 
  maks. trekk: 2000 kg.) 
•  4 stk. herdede kniver
•  1 stk motstål
•  Snittlengde (flislengde) trinnløst  
 innstillbar: 10 – 15 mm.
•  PTO input: 1000 omdr./min.

NHS 220CV-SERIEN
Robuste og kompakte maskiner som med det overlegne NHS-inntrekksystemet er 
perfekte allround-maskiner til profesjonell opprydning og til produksjon av flis til stoker-
anlegg i mellomklassen. Det som kjennetegner V-maskinene, er 90° sidemating i forhold 
til kjøreretningen, noe som gjør disse maskinene særdeles velegnet til opprydning langs 
stier og veier. De er utstyrt med trekk (vogntilkobling) beregnet for lett tippvogn eller 
tilsvarende. NHS 220cv er modulkonstruerte maskiner med varmgalvanisert base 
(bunnramme) – konstruert i høyfast stål som sikrer beskjeden vekt, men lang holdbarhet. 
Den perfekte allround-maskinen.

Maks diam. åpning 22x22 cm. 22x22 cm.
Fliskutter NHS 220ecv NHS 220icv

Egenvekt 1640 kg. 1725 kg.
Antall kniver 4 4
Kraftbehov min./maks. 54/130 HK. 54/130 HK.
Dimensjoner (L/B/H) 1750/1800/2800 mm. 1750/1800/2800 mm.
Svinghjulsvekt 170 kg. 170 kg.
Oljeforsyning Fra traktor Egen hydraulikk
InfoCon Ja Ja
Avgangstut Alternativ Alternativ
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NHS 300c Forest Line 

Den hengslede inntrekkskassen gir optimal tilgang til 
kniver og mothold for vedlikehold.

NHS300c – den kompakte og enkle kranmatingsmaskinen.

Med NHS AutoOpen blir det lettere å føre inn trestam-
mer i maks. størrelse.

Solide rullelagre på maskinens hovedaksel 
garanterer lang holdbarhet.

STANDARDUTSTYR 
• Hydraulisk inntrekksystem 
•  2 stk. vertikale hydrauliske 
    inntrekksvalser 
• Hydraulikkfilter
• Kraftoverføringsaksel med friksjons-
    kobling samt friløp 
•  InfoCon
• 4 stk. herdede kniver
• 1 stk. motstål
• Snittlengde (flislengde) trinnløst  
 innstillbar: 10 – 15 mm.
• PTO input: 1000 omdr./min. 

NHS 300C-SERIEN
Allsidige og kompakte maskiner med suveren brukervennlighet og effektivitet – et 
resultat av det store arbeidsområdet og de to loddrette, aggressive og hydraulisk 
drevne inntrekksvalsene.  
Alle leveres dessuten med det unike AutoOpen-systemet, som gjør de lettere å mate 
inn store trestammer. Til tross for den kompakte konstruksjonen skiller NHS 300-serien 
seg ut med den hengslede inntrekkskassen, som gjør det daglige vedlikeholdet av 
kniver og motstål enkelt. Den kompakte og enkle kranmatingsmaskinen!

Maks diam. åpning
Fliskutter

Egenvekt
Antall kniver
Kraftbehov min./maks.
Dimensjoner (L/B/H)
Svinghjulsvekt
Oljeforsyning
InfoCon
Avgangstut

30x30 cm. 30x30 cm.
NHS 300ec NHS 300ic

1070 kg. 1220 kg.
4 4
68/130 HK. 68/130 HK.
1850/1350/3200 mm. 1850/1350/3200 mm.
225 kg. 225 kg.
Fra traktor Egen hydraulikk
Ja Ja
Alternativ Alternativ
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NHS 300cv Forest Line 

Loddrette og aggressive valser sikrer et godt og 
pålitelig inntrekk.

NHS300cv – Optimal logistikk og effektivitet i en samlet enhet.

NHS AutoOpen er standard og åpner valsene for 
innføring av store trestammer.

Sidemating gjør også V-serien velegnet 
til fliskutting fra stabler.

STANDARDUTSTYR 
• Hydraulisk inntrekksystem 
•  2 stk. vertikale hydrauliske inntrekks- 
    valser 
• Hydraulikkfilter
• Kraftoverføringsaksel med friksjons-
    kobling samt friløp 
•  InfoCon
• Trekk (vogntilkobling) for  
 lett tippvogn eller tilsvarende  
 (maks. kuletrykk: 500 kg. / 
  maks. trekk: 2000 kg.) 
•  4 stk. herdede kniver
•  1 stk motstål
•  Snittlengde (flislengde) trinnløst  
 innstillbar: 10 – 15 mm.
•  PTO input: 1000 omdr./min.

NHS 300CV-SERIEN
Særdeles brukervennlig og effektiv, bl.a. pga. de to loddrette og aggressive inntrekks-
valsene. Det som kjennetegner V-maskinene, er 90° sidemating i forhold til 
kjøreretningen, noe som gjør disse maskinene særdeles velegnet til opprydning langs 
stier og veier. De er utstyrt med trekk (vogntilkobling) beregnet for lett tippvogn eller 
tilsvarende, noe som gjør opprydningsarbeidet komplett. Alle leveres dessuten med 
det unike AutoOpen-systemet, som gjør de lettere å mate inn store trestammer. NHS 
300-serien skiller seg ut med den hengslede inntrekkskassen, som gjør det daglige ved-
likeholdet av kniver og motstål enkelt. Optimal logistikk og effektivitet i en samlet enhet!

Maks diam. åpning 30x30 cm. 30x30 cm.
Fliskutter NHS 300ecv NHS 300icv

Egenvekt 1715 kg. 1800 kg.
Antall kniver 4 4
Kraftbehov min./maks. 68/130 HK. 68/130 HK. 
Dimensjoner (L/B/H) 1750/1800/2800 mm. 1750/1800/2800 mm.
Svinghjulsvekt 225 kg. 225 kg.
Oljeforsyning Fra traktor Egen hydraulikk
InfoCon Ja Ja
Avgangstut Alternativ Alternativ



20

NHS 300f (2/4) Forest Line 

Delte kniver optimaliserer driftsomkostningene.

NHS300f – en meget produktiv maskin for den profesjonelle.

NHS AutoGrip er standard – sikkert grep som selv 
gjenstridig hogstmateriale.

Betjening av fliskutteren kan bygges inn i kranspaker 
(ekstrautstyr).

STANDARDUTSTYR 
• Hydraulisk inntrekksystem 
•  2 stk. vertikale hydrauliske inntrekks-  
    valser 
• Hydraulikkfilter
• Kraftoverføringsaksel med friksjons-
    kobling samt friløp 
•  InfoCon
•  Herdede kniver (2 eller 4 stk.)
•  1 stk. motstål
•  NHS AutoGrip (hydraulisk grep om  
 stammer samt åpning av valser)
•  Snittlengde (flislengde) fast:  
 20 (eller) 10 mm
•  PTO input: 1000 omdr. 
•  NHS300hyd har hydraulisk motor til  
    å trekke svinghjulet med  
    (ingen PTO-aksel)

NHS 300F-SERIEN 
Kompakte og smidige maskiner som med sine forsterkede svinghjul og inntrekksystem 
har en kapasitet og en effektivitet uten sammenligning. Dessuten leveres samtlige med 
det unike AutoGrip-systemet, som sikrer det best tenkelige grepet om hogstmateria-
let på dets vei inn i maskinen. Til tross for den kompakte konstruksjonen skiller NHS 
300-serien seg ut med den hengslede inntrekkskassen, som gjør det daglige vedlike-
holdet av kniver og motstål enkelt.  
En meget produktiv kranmatingsmaskin for den profesjonelle!

Maks diam. åpning 30x30 cm. 30x30 cm.
Fliskutter NHS 300f NHS 300hyd

Egenvekt 1460 kg. 1485 kg.
Antall kniver 2 / (4) 2 / (4)
Kraftbehov min./maks. 125/250 HK. 200/250 HK.
Hyd. Effekt L/Bar - 250 / 300
Dimensjoner (L/B/H) 1850/1650/3200 mm. 1850/1650/3200 mm.
Svinghjulsvekt 290 kg. 290 kg.
InfoCon Ja Ja
Avgangstut Alternativ Alternativ
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NHS 450f Forest Line

Delte kniver og snitt reduserer slitasjen på knivene og 
optimaliserer drivstofføkonomien.

NHS450f - ubetinget rå kraft på de lange dagene.

Direkte trekk på inntrekksvalser sikrer massevis av 
effekt. NHS AutoRelief gjør det lettere å føre inn store 
stammer (standard).

Velg mellom NHS BeltDrive (som vist) eller NHS  
HydroDrive – begge er skånsomme mot traktorens  
girkasse ved tilkobling og i drift.

STANDARDUTSTYR 
•  Hydraulisk inntrekksystem 
•  2 stk. vertikale hydrauliske inntrekks-   
    valser 
•  Intern oljeforsyning inkl. filter
•  Belteoverføring med hydraulisk  
 innkobling
•  Avgangstut, Auto-turn + opp/ned
•  Kraftoverføringsaksel
•  NHS InfoCon
•  NHS EasyCut® kniv-system  
    (4 kniver)
•  NHS AutoGrip (hydraulisk grep om  
 stammer samt åpning av valser)
•  NHS AntiSpin-kontroll
•  Krankonsoll
•  Snittlengde (flislengde) fast 
 innstillbar: 20 eller 35 mm.
•  PTO input: 1000 omdr./min.

NHS 450F-SERIEN
Kanskje markedets kraftigste traktorbårne maskin. Det overlegne inntrekksystemet 
viser effektivitet og styrke i alle hogstmaterialer – bl.a. ved hjelp av NHS AntiSpin
kontroll og snittvinkel på 30°, som dessuten reduserer maskinens kraftbehov.  
I tillegg kommer NHS Easy-Cut® teknologien, som betyr lavere strømforbruk samt 
markedets beste fliskvalitet. Maskinens svinghjul kobles inn hydraulisk via en kraftig 
belteoverføring. Dermed sikres en skånsom innkobling og igangsetting av fliskutteren. 
Ubetinget rå kraft på de lange dagene!

Maks diam. åpning 45x45 cm. 45x45 cm.

Fliskutter NHS 450f NHS 450hyd

Egenvekt 4200 kg. 3200 kg.

Antall kniver 4 4

Kraftbehov min./maks. 250/400 300/500

Hyd. Effekt L/Bar - 500/300

Dimensjoner (L/B/H) 2750/2350/3600 mm. 2750/2350/3600 mm.

Svinghjulsvekt 1280 kg. 1280 kg.

Info-con Ja Ja

Avgangstut Alternativ Alternativ



22

EASY LINE PTO
1. Nedfellbar avgangstut Kan felles ned, og reduserer 
        dermed høyden på 
 maskinen ved transport, parkering og oppbevaring.
2. Hastighetsgir (540 til 1000 min-1). For traktorer med kun  
 540 min-1 anbefaler vi hastighetsgir for problemfri kjøring 
 og full utnyttelse av maskinen.
3. Forsterket fjærpakke – til spesielt vanskelig hogst- 
 materiale tilbys en sterkere fjærpakke.

EASY LINE M
1. Nedfellbar avgangstut Kan felles ned, og reduserer 
        dermed høyden på maskinen ved transport, parkering og 
        oppbevaring.
2. Forsterket fjærpakke – til spesielt vanskelig hogst- 
 materiale tilbys en sterkere fjærpakke som øker  
        klemtrykket på den bevegelige valsen.
3. Påløps- og håndbremser. Skal fliskutteren brukes alene 
 (ikke påhengt bil eller tilsv.), gjør påløps- og særlig hånd- 
 bremser bruken av maskinen enklere og sikrere. 

STANDARD LINE
1. Avgangstut. Til Standard Line-serien hører et svært 
        bredt utvalg av utløpsåpninger – ekstra høyde, ekstra 
        lengde, og til flere modeller også hydraulisk vridning - og
        selvfølgelig finnes det nedfellbare varianter til alle  
        modeller.
2. NHS InfoCon Få både helautomatisk turtallsovervåker 
 (anti-stress), timeteller og serviceplanlegger i én og 
        samme løsning med NHS InfoCon.
3. Nedfellbart sikkerhetsbord til PTO-maskiner* Kan felles 
        sammen slik at man reduserer lengen på fliskutteren ved 
        transport. 
4. Mikro-kit – hvis flisen skal være enda mer ensartet. Alle  
 maskiner i Standard Line serien* kan utstyres med mikro-
        kit fra ny-salg.
5. Hydraulisk vinsj. En stor hjelp til 220- og 300-serien som 
        letter det ofte harde arbeidet og samtidig forbedrer 
 arbeidsmiljøet merkbart.
6. Lyktesett til bruk ved kveldskjøring på vei.
7. Hjulsett, inkl. støtte-/nesehjul – til traktorer med mindre 
        eller liten løftekapasitet.
8. Syklon – til fylling i f.eks. sekker eller lignende.
9. Sentralsmøringsanlegg. Hvis man vil sikre riktig og rask 
        smøring av fliskutteren, er dette tingen. Leveres både som
        manuelt og automatisk.

10. Avlesning av valsehastighet på InfoCon. En stor fordel hvis 
 flisstørrelsen ofte justeres/endres.
11. Bio-olje. En 100 % nedbrytbar olje som skåner miljøet ved 
 evt. utslipp.

FOREST LINE
1. Avgangstuter i alle størrelser: Det finnes et stort antall  
        størrelser og varianter – lang, kort, høy eller lav.
2. Krankonsoller med den unike kjedestrammeren. En NHS 
 krankonsoll er kompakt, lett og unik med sin kjede- 
        strammer - funksjon som sikrer en stabil fliskutter under
        alle forhold.
3. Hydraulisk drev som alternativ til mekanisk PTO. Hele 
 programmet tilbys for hydraulisk drift. 
4. Kranløsninger.  Vi tilbyr kraner i flere størrelser og 
 fabrikater – tilpasset ethvert behov.
5. Kranstyring: Standard? Basis? – eller Proff?
 Vi har løsningen som dekker ethvert behov.
6. Gripere til kran – Skogsklo / Gripere i forskjellige størrelser
        til Forestline-programmet.
7. Bevegelig bunn i innføringstrakten. Vi har ulike løsninger  
 – matebånd* eller foldbar** bunn.
 *NHS220- og 300-serien / **kun NHS450-serien.
8. Kameraløsninger til overvåking. Komplett kamea-
        overvåking av flisproduksjonen – ved kranen – i   
        fliskassen mm. 
9. Andre automatiske overvåkingsmuligheter. Elektronisk  
 overvåking av fliskassen (fyllingsdetektor)
10. Fotkontakt. Brukes til diverse funksjoner, men oftest til 
 åpning av valser på fliskutteren
12. Bio-olje. En 100 % nedbrytbar olje som skåner miljøet ved 
 evt. utslipp.

Alternativer
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PTO-maskiner
Traktordrift

Motor-maskin
På tilhenger med egen motor

Ekstern hydraulikk
Traktorens hydraulikkforsyning (P & T)

Intern hydraulikk
Maskinen har egen hydraulikkforsyning

InfoCon
Turteller, Timeteller og Serviceplanlegger

Turteller på inntrekksvalsen
Avleses på Info Con

Mikro-kit
Utstyr til ensartet flisproduksjon

Ultra Mikro-kit
For produksjon av sagflis

Nedfellbar avgangstut
Kan foldes ned for transport eller oppbevaring

Forhøyet avgangstut
H = +500 mm

Forlenget avgangstut
L = +500 mm

Auto-Turn
Hydraulisk vridning av  avgangstut

XL avgangstut
 Avgangstut over/langs traktorens førerhus

Sentralsmøring – Manuell
Sentrale smøresteder for håndpumpe

Sentralsmøring – Automatisk
Helautomatisk smøring av alt (ekskl. PTO)

Sidemating og tilhengerfeste
For lett tippvogn eller lignende etter fliskutter

Kranmating
Inkl. beslag for krankonsoll

City-Feeder
Transportkjede i innføringstrakt

Auto-Open
Avlastningsfjær for enkel åpning av valser

Auto-Grip
Hydraulisk klemtrykk samt åpning av valser

Hjulsett ekskl. lykter
Slepeøye over PTO / Ø50 kulekobling under PTO

Hjulsett inkl. lykter
Avtakbar lyktebom med 7-polet støpsel og kabel

Cyklon
For fylling av sekker

Kundebestemt farge
Valgfri RAL-farge på alle melte deler

Hastighetsgir
1:2 Gir (fra 540 tl 1000 min-1)

2 Kniver
Antall hele snitt pr. omgang

4 kniver
Antall hele snitt pr. omgang

RoughCut
25 mm snittlengde (knivfremspring)

Innstillbar snittlengde
Trinnløs innstilling av knivfremspring i gitt intervall

Fast snittlengde
Ingen innstilling eller valg av knivfremspring

Hydro-Drive
Hydraulisk drift av huggeskive ekskl. forsyning

Hydraulisk Vinsj
Montert på innføringstrakten

Bio-olje
Alle komponentene er godkjente

Kameraløsning
11” fargeskjerm, håndterer opptil 4 kameraer
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NHS 150i 1000(540)*¹ 1000(540)*¹ √*² √ √ √ ÷ √
NHS 150sa 540 1000 √*² √ √ √ ÷ √ √

NHS 180e √ 15/40 √ √ √ 715
NHS 180i √ √ √ √
NHS 180rc 2 √ 15/40 25 √ √ √ √ √
NHS180h √ 3-7 √ √ √ √ √
NHS 180hyd - √ √ √ √ ÷ √ 810
NHS 180ev √ 15/40 √ √ ÷ 970
NHS 180iv √ √ √ ÷ 1060

NHS 220e √ 32/80 √ √ √ 930
NHS 220i √ √ √ √
NHS 220rc √ 32/80 25 √ √ √ √ √
NHS 220h 1000 2 √ 3-7 √ √ √ √ √
NHS 220hyd √ √ √ √ ÷ √ 1025
NHS 220ev √ 32/80 √ √ ÷ 1640
NHS 220iv √ √ 40 √ ÷ 1725

NHS 300e √ 45/80 - - √ √ √
NHS 300i √ - - √ √ √
NHS 300rc 2 √ 45/80 20 √ √ √ √ √
NHS 300h √ 3-7 √ √ √ √ √ 1300
NHS 300hyd - √ √ √ √ √ √ 1160
NHS 300ev √ 45/80 √ √ √ √ ÷ 1450
NHS 300iv √ √ √ √ 60 √ ÷ 1600

NHS 220ec √ 32/80 √ √ √ √ 900
NHS 220ic √ √ √ √ √
NHS 220crc 2 √ 32/80 25 √ √ √ √
NHS 220chyd - √ √ √ √ √ 900
NHS 220ecv √ 32/80 √ √ √ ÷ 1640
NHS 220icv √ √ √ 40 √ ÷ 1725

NHS 300ec √ 45/80 √ √ √ √ 1070
NHS 300ic √ √ √ 60 √ √ 1220
NHS 300ecv √ 45/80 √ √ √ ÷ 1715
NHS 300icv √ √ √ 60 √ ÷ 1800

NHS 300f2 20 mm flis 2 √ 20 √ √ 90 √ √
NHS 300f4 10 mm flis 4 √ 10 √ √ 90 √ √
NHS 300fhyd - 2/4 √ 10/20 √ √ 90 ÷ √ 1485
NHS 450f 1000 2 √ √ √ 150 √ ÷ 4200
NHS 450fhyd - 2 √ √ √ 150 √ √ 3350

NHS150m - √*² √ √ 20 635 √
NHS 150mB - √*² √ √ 20 640 √ √

NHS 180mw Legacy 180 45 - 1300 4 2 4 Ø720/130 √ 7–12 √ √ 15 1070/870 180/180 √ 45 4000 1700 2650 1325 4,0/1,7/1,8 117 √ Kubota Diesel < 3 45 160º √
NHS 220ms 220 68 - 1000 4 2 4 Ø840/170 √ 10-15 √ √ 20 1200/900 220/220 √ 80 4500 2100 3500 2180 4,5/2,1/2,6 103 √ Hatz Diesel 5 35 270° √

*¹ ved NHS150 = kjøres optimalt ved 1000 omdr. for best mulig produktivitet og utslipp av flisen
*² ved NHS150i/sa og NHS 150m/mB =  1 hydraulisk, 1 medløper
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