
TG UG
Universalgripare

Allt från timmer- och stenhantering till recycling 
Intermercatos UG-grip är ett riktigt universalverktyg. 

Den är lättare och har tätare mellan klorna
än GX och hanterar timmer lika bra

som hushålls- och industriavfall.

KEY FEATURES 

•	Tillverkad i Hardox® 

•	TG 22 UG/9 och uppåt har 
homogena parallellstag 
tillverkade i Hardox® 

•	Optimala in- och ut- 
rullningsegenskaper 

•	Passar utmärkt att utrustas 
med sågkassett 

•	Cylinder med dubbla 
kolvstångstätningar för 
höga tryck

DEFINITELY 
A BEAST.

www.intermercato.com
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TG 12 
UG/7

TG 22  
UG/9

TG 28 
UGS/11

A 703 1085 1387

B 590 853 837

C 342 582 607

D 40 135 90

E 287 568 730



modellspec.

Rekommenderad maskinvikt och kranstorlek

High performance lift and load  
attachments for Forestry, Transport,  
Construction and Recycling.

www.intermercato.com | info@intermercato.com | Tel +46 (0)414 20525 | SE-272 93 Tommarp, Sweden

Intermercato är inte bara gripare - Se komplett sortiment på www.intermercato.com, eller kontakta vår kunniga personal på mail eller telefon.

TG 12 UG/7 56 0,12 200 30 8 0,6 2 - 0,5-2 1-5 -

TG 22 UG/9 298 0,22 250 60 17 3 10 - 4-10 4-7 -

TG 28 UGS/11 460 0,26 300 60 16,6 5 15 - 7-12 7-10 -

Komplettera din grip

Komplettera din grip med någon av våra rotatorer
för fast montage. Vi har passande fäste till alla typer 
av grävmaskiner och kan även leverera alla våra  
gripare och gripskopor komplett med slangpaket! 
 

Grävmaskinsfäste, rotator och våg
Kan även utrustas med ackumulator från Parker och 
lasthållningsventil. Vi kan leverera UG komplett med  
sågkassett från Hultdins.

Ackumulator, lasthållningsventil och sågkassett

Intermercato är världsledande inom vägning av  
hängande last. Våra kranvågar bygger på intelligent 
teknologi - en avancerad algoritm beräknar vikten.  
De flesta av våra kranvågar är krönbara och är det 
enda	RTT&E	certifierade	och	krönbara	systemet	i	
världen för hängande last i rörelse. Din framgång 
börjar med Intermercato Intelligenta vågsystem.  


