PILKEMASTER.COM

Automatisk vedmaskin

Lättare att göra vedklabbar än någonsin förut. Pilkemaster
SUPER är en automatisk vedmaskin utrustad med ett nytt
skärande bett och inmatningsband. Allt du behöver göra är
att mata in stocken med ändan först på dragrullarna, och
sedan sköter maskinen resten. Du får färdig ved av jämn
kvalitet direkt på släpvagnen, snabbare än någonsin förut.

Be om en offert av pilkemaster.com eller kontakta vår lokala återförsäljare

Tillverkad
i Finland

PILKEMASTER.COM

Upp till 20 kubik färdig brännved per timme

Den andra generationens
Pilkemaster SUPER-vedmaskin
Pilkemaster SUPER är en automatisk vedmaskin som kapar, klyver och
transporterar de färdiga vedklabbarna till släpvagnen. Allt du behöver
göra är att mata in stocken med ändan först på dragrullarna, och
sedan sköter maskinen resten. Med Pilkemaster SUPER får du färdiga
klabbar av jämn kvalitet snabbare än någonsin förut. Det nya, skärande
bettet kan snyggt klyva stockar upp till 20 cm tjocka. Den stadiga och

SUPER
Vedklabbens längd

max. 50 cm

Diameter på stock

max. 19 cm

Effektivitet

upp till 20 m3 per timme

Kraftkälla

traktor

Kraftöverföring

mekaniskt från traktorn

Effektbehov

40 kW

Fästning

3-punktslyft

Kraftöverföring till bladet

rullkedja

Utmatningstransportör

0.65 m x 3.6 m

Vikt

900 kg

Agromaster Oy
Teollisuustie 8, 54710 Lemi, Finland

breda transportören är utrustad med en skräpavskiljare och är lätt att
justera steglöst till önskad vinkel. En effektiv maskin som utan problem
kan hantera även stora stockar, och som klyver ved på mitten utan att
belasta traktorn. Arbetssäkerheten förbättras också med en nödstoppfunktion för matarbanden. Inmatningsgapet är designat att vara på rätt
ergonomisk höjd.

• Kapar, klyver och transporterar de färdiga vedklabbarna
till släpvagnen automatiskt
• Snabbast på att göra klabbar – hela 20 kubik per timme
• Säker att använda
• Snyggt klyvresultat och ved av jämn kvalitet
• Reglerbar längd på vedklabben
• Ergonomiskt och bekvämt arbete
• En effektiv maskin som utan problem kan hantera även
stora stockar
• Traktor som kraftkälla
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