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Cutting Edge Technology

VISION
GreenTec leverer maskiner til pleje af grønne områder  
– i et enkelt og funktionelt koncept.

MISSION
Med passion for maskiner, giver vi dig en god oplevelse,  
uanset hvor du arbejder og anvender vores maskiner.

GreenTec A/S er en dansk virksomhed, der udvikler, producerer og sælger 
maskiner til pleje af grønne arealer til det meste af Europa. 

Vi kan stolt præsentere denne brochure, som gennem innovativt arbejde 
repræsenterer et bredt produktprogram med fokus på kvalitet.

Søg inspiration i brochuren og vores hjemmeside eller kontakt vores  
forhandlere for yderligere informationer og rådgivning.

GreenTec A/S
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4 TWIGA COMPACT

TWIGA COMPACT

STÆRKE ARGUMENTER:

• Mange varianter: Bag-, front- og 
combimontering

• Mini Pilot, proportionelt  
styret joystik

• Mekanisk parallelføring  
af arm

• Let og kompakt

• Stort udvalg af arbejds- 
redskaber

Twiga COMPACT er specielt velegnet til montering på  
kompakte traktorer, både i den kommunale sektor og 
private områder hvor optimal resultat ønskes.  
Twiga Compact serien er modulopbygget, og leveres 
front- og bagmonteret – med eller uden tank og pumpe. 
Anvendes sammen med mange forskellige typer af 
redskaber.
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Twiga Compact leveres i tre modeller der alle har eget 
hydrauliksystem, drevet af traktorens PTO. Alle tre model-
ler betjenes via Mini Pilot, joystick. Den frontmonterede 
model 360, er en ”low model”, hvilket betyder at armen 
ligges ned i vandret position ved transport for herved at 
forbedre chaufførens udsyn. 

Hvor det er nødvendigt at optimere vægtfordelingen på 
traktoren, tilbydes Compact Combi. Her monteres armen 
i front, og den PTO drevne pumpestation med olietank i 
bag. Armen kan monteres i et trepunktsophæng,  
A-ramme eller kommunalophæng.

Compact Basic modellerne leveres uden pumpestation, 
og er baseret på at olieforsyningen kommer fra trak-
torens/redskabsbærerens hydrauliksystem, hvor der 
kræves et olieflow på minimum 50 l/min. Maskinen mon-
teres i trepunktsophæng, eller andre alternative ophæng.

4,5 - 5,2 m3,2 - 4,2 mRedskaber 4,5 m 1700 kg3,6 mRedskaber 4,5 - 5,2 m3,2 - 4,2 mRedskaber

BAGMONTERING
TWIGA COMPACT 360 320 420

Rækkevidde vandret m. MP 90 3,6 m 3,2 m 4,2 m

Rækkevidde lodret m. HL 4,5 m 4,5 m 5,2 m

Transportbredde 2,2 m 2,2 m 2,2 m

Min. traktor størrelse 1.700 kg 1.300 kg 2.000 kg

Egenvægt 480 kg 450 kg 480 kg

TWIGA COMPACT 360

Rækkevidde vandret m. MP 90 3,6 m

Rækkevidde lodret m. HL 4,5 m

Transportbredde 2,2 m

Min. traktor størrelse 1.700 kg

Egenvægt 360 kg

BAGMONTERING
TWIGA COMPACT 360 320 420

Rækkevidde vandret m. MP 90 3,6 m 3,2 m 4,2 m

Rækkevidde lodret m. HL 4,5 m 4,5 m 5,2 m

Transportbredde 2,2 m 2,2 m 2,2 m

Min. traktor størrelse 1.700 kg 1.300 kg 2.000 kg

Egenvægt 360 kg 330 kg 360 kg

TWIGA COMPACT
FRONT- OG BAGMONTERING

TWIGA COMPACT
COMBI FRONTMONTERING

TWIGA COMPACT
BASIC FRONT- OG BAGMONTERING

FRONTMONTERING FRONTMONTERING
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TWIGA MID & PRO

STÆRKE ARGUMENTER:

• Enkel montering i traktorens 
trepunktsophæng

• Proportional joystikbetjening i 
forbindelse med mekanisk par-
alllelføring af arm, gør maskinen 
utrolig nem at betjene

• Kraftig opbygning i et enkelt og funk-
tionelt design sikrer lang levetid og 
lave driftsomkostninger

• Mange sikkerhedsfeatures, AHS  
Automatisk påkørselssikring,  
oliekøler, trafiklys m.m. 

Twiga MID og PRO består af hver 4 modeller, der alle 
monteres i trepunktsophæng bag på traktoren. Twiga MID 
henvender sig til den semiprofessionelle bruger, og Twiga 
PRO til den topprofessionelle bruger med et meget stort 
behov. Til begge maskiner tilbydes et meget bredt pro-
gram af redskaber til vedligehold af grønne områder.
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Twiga MID er en alsidig maskine, som monteres i traktorens trepunktsophæng. Standard 
leveres maskinen med parallelføring af armen, oliekøler, uafhængigt hydrauliksystem m.m. 
Twiga MID 600 HFR har hydraulisk fremadgående rækkevidde, hvorved klippehovedet 
kommer 70 cm længere frem. Twiga MID 700T har teleskop, som giver ekstra rækkevidde, 
og flexibilitet i arbejdet. Et alsidigt redskabsprogram opfylder individuelle ønsker.

Twiga PRO serien er opbygget i et enkelt, robust og funktionelt design med mange inno-
vative løsninger. Parallelføring af armen og elektrisk proportional betjening er standard. 
Twiga PRO VFR armen føres hydraulisk frem i chaufførens naturlige synsfelt eller alter-
nativ bagud, således at der kan klippes bagved traktorens højre baghjul.  I Twiga PRO 
serien findes der også to modeller med teleskop. Herved opnås en stor fleksibilitet og en 
meget lang rækkevidde.

5,8 - 8,3 m 7,1 - 8,6 m5,0 - 7,0 m 6,0 - 8,0 mRedskaber Redskaber

TWIGA MID TWIGA PRO

TWIGA MID 500 600 600 HFR 700 T

Rækkevidde vandret* 5,0 m 6,0 m 6,0 m 7,0 m

Rækkevidde lodret* 5,8 m 7,7 m 7,7 m 8,3 m

Transportbredde 2,5 m 2,5 m 2,6 m 2,6 m

Egenvægt 1.170 kg 1.380 kg 1.420 kg 1.505 kg

TWIGA PRO 600 VFR 650 VFR 700 T 800 T

Rækkevidde vandret* 6,0 m 6,5 m 7,0 m 8,0 m

Rækkevidde lodret* 7,1 m 7,6 m 8,1 m 8,6 m

Transportbredde 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m

Egenvægt 1.700 kg 1.750 kg 1.720 kg 1.850 kg
* Rækkevidde kan varierer alt efter redskabstype * Rækkevidde kan varierer alt efter redskabstype
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TWIGA FLEX

STÆRKE ARGUMENTER:

• Enkel montering i traktorens 
trepunkts ophæng

• RotorFlex dobbelt drejeled med 
AutoFlex

• Armen føres frem i chaufførens 
naturlige synsfelt

• Danfos proportionalt joystick - 
mekanisk parallelføring af armen

• Load Sensing hydraulik system 
med Air stream control for bedre 
køling af olien

Twiga FLEX er den ultimative maskine til den professio-
nelle bruger. Det dobbelte dreje led, Rotor Flex i forbin-
delse med at armen kan drejes 155°, gør det muligt at 
få klippehovedet frem i chaufførens naturlige synsfelt, 
således at han frit kan se klippehovedet, og ligeledes det 
der netop skal klippes. Twiga FLEX er ensbetydende med 
stor arbejdsglæde og lave driftsomkostninger.
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De to Twiga Flex 6000 er de mest solgte modeller i Flex 
serien. Med rækkevidder på h.h.v. 6,3 og 7,2 m. dæk-
kes de fleste behov. Begge modeller leveres også som 
frontmonteret. Betjening og armens fleksibilitet giver stor 
arbejdsglæde til chaufføren. 

Twiga FLEX 7000 serien har 4 modeller med op til 8,9 m. 
rækkevidde. Flexibiliteten er den samme som på 6000 
modellerne, men her er der tale om ekstremt robuste 
maskiner. Load Sensing hydrauliksystem og Danfoss 
joystickbetjening er standard. 

Twiga Basic er i princippet en Flex uden Pumpe og tank. 
Her skal olien komme fra traktoren eller læssemaskin-
en. Twiga Basic kan også leveres som en Combi version, 
med armen i front – og en separat pumpestation bag på 
traktoren.

TWIGA FLEX 6000 TWIGA FLEX 7000 TWIGA BASIC

7,2 - 8,1 m6,3 - 7,2 mRedskaber 7,6 - 9,3 m6,7 - 8,9 mRedskaber 6,3 - 9,3 m5,6 - 8,9 mRedskaber

TWIGA FLEX 6000 6000T

Rækkevidde vandret* 6,3 m 7,2 m

Rækkevidde lodret* 7,2 m 8,1 m

Transportbredde 2,2 m 2,2 m

Egenvægt 1.300 kg 1.440 kg

TWIGA FLEX 7000 7000 LR 7000 T 7000 LRT

Rækkevidde vandret* 6,7 m 7,5 m 7,9 m 8,9 m

Rækkevidde lodret* 7,6 m 8,3 m 8,9 m 9,3 m

Transportbredde 2,2 m 2,2 m 2,2 m 2,2 m

Egenvægt 1.600 kg 1.655 kg 1.745 kg 1.815 kg

TWIGA BASIC 6000 6000T 7000LR 7000 LRT

Rækkevidde vandret* 6,3 m 7,1 m 7,5 m 8,9 m

Rækkevidde lodret* 7,2 m 8,1 m 8,3 m 9,3 m

Transportbredde 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m

Egenvægt 800 kg 920 kg 1.205 kg 1.370 kg

* Rækkevidde kan varierer alt efter redskabstype * Rækkevidde kan varierer alt efter redskabstype * Rækkevidde kan varierer alt efter redskabstype
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TWIGA ORBITAL

STÆRKE ARGUMENTER:

• Højre – venstrearbejdende, 220° 
drej af armen

• Konstantydelse Load  
Sensing hydraulikanlæg

• Mekanisk parallelføring af armen

• Front-, revers- eller bagmontering

Spearhead tilbyder en komplet serie af 220º højre/ven-
strearbejdende rabat- og hegnsklippere. Twiga ORBITAL 
dækker et bredt område lige fra klipning af skrænter, 
grøfter og rabatter ved lande og motorveje.
Orbital findes i 3 varianter, bag-, front-, eller revers- 
monteret. Rækkevidder fra 6,0 – 8,3 m.
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Twiga ORBITAL 220° højre/venstre arbejdende rabat- og hegnsklipper.  
4 varianter med rækkevidder fra 6,0 - 8,3 m, front-, revers- eller bagmonteret.  
Twiga Orbital egner sig i særgeleshed til klipning langs motorveje og langs vandløb.

Twiga ORBITAL Basic og Combi er I princippet samme maskine - som enten får tilført olie 
fra traktoren (Twiga BASIC), eller fra en separat oliestation (Twiga COMBI). Armen kan 
drejes 220°, og kan derfor arbejde både til højre og til venstre.

7,6 - 9,5 m 7,2 - 7,8 m6,0 - 8,3 m 5,6 - 6,5 mRedskaber Redskaber

TWIGA ORBITAL TWIGA ORBITAL BASIC

5000 - 7500 kg

TWIGA ORBITAL 7000 7000 LR 7000 T 7000 LRT

Rækkevidde vandret* 6,0 m 6,8 m 7,2 m 8,3 m

Rækkevidde lodret* 7,6 m 8,3 m 8,9 m 9,5 m

Transportbredde 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m

Egenvægt 1.725 kg 1.780 kg 1.880 kg 1.950 kg

BASIC COMBI
TWIGA ORBITAL 6000 6000 T 6000 6000 T

Rækkevidde vandret* 5,6 m 6,5 m 5,6 m 6,5 m

Rækkevidde lodret* 7,2 m 7,8 m 7,2 m 7,8 m

Transportbredde 1,5 m 1,5 m 2,0 m 2,0 m

Egenvægt 810 kg 930 kg 1.305 kg 1.425 kg

* Rækkevidde kan varierer alt efter redskabstype * Rækkevidde kan varierer alt efter redskabstype
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S.D. Kjærsgaard A/S
Tlf: 70 22 57 00

Anker Bjerre A/S
Tlf: 96 12 10 10

Lyngfeldt A/S
Tlf: 87 61 33 33

Herborg Smede- og Maskinforretning A/S
Tlf: 97 17 28 66

Sørensen & Lynggaard A/S
Tlf: 86 62 92 00

A. P. Jørgensen A/S
Tlf: 75 42 09 77

Kolding Maskinforretning A/S
Tlf: 75 52 04 66

Hans Holm Maskinforretning A/S
Tlf: 74 64 40 94

Ringe Maskinforretning A/S
Tlf: 62 62 11 82

Glamsbjerg Maskin Center A/S
Tlf: 64 72 14 60

Havdrup Maskinforretning A/S
Tlf: 46 18 55 44

Maskincenter Roskilde A/S
Tlf: 46 36 72 02

Slagelse Maskinforretning A/S
Tlf: 58 54 42 00

Johs. Mertz A/S
Tlf: 54 85 32 99

Granhøj Landbrugsmaskiner A/S
Tlf: 56 47 00 20

Der tages forbehold for prisændringer, tastefejl,  
samt ændringer af tekniske specifikationer. VER 1.0 DK

Merkurvej 25 | DK-6000 Kolding
Tlf.: +45 75 55 36 44  
www.GreenTec.eu | info@GreenTec.eu

FORHANDLER:


