PILKEMASTER.COM

Den nye generasjonen vedmaskiner

Ny måte å kløyve ved – koble Pilkemaster SMART til
gravemaskin, minilaster eller traktor, og lag vedkubber
direkte fra stokkhaugen uten å gå ut av førerhuset.
Pilkemaster SMART byr på brukerkomfort og enkelhet
kombinert med enda bedre sikkerhet. Takket være den
nye konstruksjonen på kniven blir veden kuttet ekstra
fint og du får jevn kvalitet på vedkubbene.

For tilbud gå inn på pilkemaster.com eller ta kontakt med vår lokale forhandler

Produsert
i Finland

Pilkemaster SMART vedmaskin gjør
det lett, raskt og sikkert å lage vedkubber
Pilkemaster SMART løfter vedmaskinenes
brukerkomfort til et nytt nivå. Arbeid med
Pilkemaster SMART maskiner er lett, fordi
vedkubbene blir ferdig kløyvd uten at du
trenger å gå ut av maskinens førerhus. Du
kobler vedmaskinen til frontlasteren på en
gravemaskin, minilaster, hjullaster, traktor eller
tilsvarende maskin. Vedmaskinens kraftkilde

er hydraulikken i den tilkoblede maskinen.
Det er ikke nødvendig for sjåføren å gå ut av
førerhuset, fordi stokken som skal brukes for
å lage vedkubber, plukkes opp direkte fra
stokkhaugen og kappes og kløyves på en trygg
måte fra førerhuset. Giljotinen kapper stokken
effektivt og med den samme bevegelsen
kløyves forrige stokkapp. Takket være den nye

knivkonstruksjonen blir veden kuttet ekstra
fint. Det stansende motstykket og den skrå
kløyvekniven gjør at vedkubbene deles helt i
to på midten. Dette gir en jevnere kvalitet på
veden. Kapping og kløyving kan gjøres direkte
til vedsekker, containere eller tilhengere. Dette
fjerner overflødige faser i arbeidet og gir økt
effektivitet.

Pilkemaster SMART 2:

Pilkemaster SMART 1:

• Lager vedkubber fra to stokker samtidig

• Stokken plukkes direkte fra en stokkehaug eller f.eks. en
skogstilhenger ved hjelp av selve vedmaskinen

• Best effekt ved å mate stokker til vedmaskinen ved hjelp
av en skovklo

• Den kompakte størrelsen gjør det også mulig å arbeide
effektivt med mindre maskiner

• Produksjonen er dobbelt så stor sammenlignet med 		
SMART 1 maskinen.

• Lett å lagre f.eks. på lasteplanet til en truck.

SMART 1

SMART 2

Vedlengde

25–41 cm

25–41 cm

Stokkens diameter

Maks. 19 cm

Maks. 19 cm

Kappe- og kløyvehastighet
(prod. kapasitet 40 l/min)

1.22 s

1.22 s

Skyverens presskraft

Maks. 13 tonn

Maks. 13 tonn

Kraftkilde

Fra hydraulikken i den tilkoblede maskinen
(gravemaskin, minilaster, traktor).

Fra hydraulikken i den tilkoblede maskinen
(gravemaskin, minilaster, traktor).

Hydraulikkens anbefalte produksjon

40 l/min

40 l/min

Hydraulikktrykk

180–250 bar

180–250 bar

Dimensjoner (eks. ekstrautstyr)

Vekt 350 kg
Lengde 1945 mm
Bredde 620 mm
Høyde 1540 mm

Vekt 465 kg
Lengde 2800 mm
Bredde 620 mm
Høyde 1540 mm

Ekstrautstyr

Ekstra trakt 38 kg
Adaptere (Euro, Avant S40, S45 osv.)
Hydrauliske koblinger

Ekstra trakt 2 x 38 kg
Adaptere (Euro, Avant S40, S45 osv.)
Hydrauliske koblinger
*Se alle tekniske spesifikasjoner pilkemaster.com
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Du slipper å løfte eller flytte på stokkehauger
og kan arbeide godt beskyttet mot værgudene

