PILKEMASTER.FI

Klapikoneiden uusi sukupolvi

Uusi tapa tehdä klapeja – kytke Pilkemaster SMART
kaivinkoneeseen, pienkuormaajaan tai traktoriin ja tee
klapeja suoraan rankakasasta koneen hytistä poistumatta.
Helpointa ja mukavinta polttopuun tekoa parannetulla
työturvallisuudella. Uusi terärakenne varmistaa siistin
katkaisujäljen sekä polttopuiden tasalaatuisuuden.

Jälleenmyyjä:

Pyydä tarjous osoitteessa pilkemaster.fi tai paikalliselta jälleenmyyjältämme!

Valmistettu
Suomessa

PILKEMASTER.FI

Ei rankojen nostelua, siirtelyä tai työskentelyä säiden armoilla

Helppoa, nopeaa ja turvallista
polttopuun tekoa Pilkemaster
SMART klapikoneella
Pilkemaster SMART asettaa uuden tason
klapikoneiden käytön mukavuudelle.
Pilkemaster SMART -koneilla työskentely
on helppoa, sillä klapit valmistuvat – ilman
että sinun tarvitsee poistua koneen hytistä.
Klapikone kytketään kaivinkoneeseen,
pienkuormaajan, pyöräkuormaajan, traktorin
tai vastaavan laitteen etukuormaajaan ja

se saa käyttövoimansa kytketyn laitteen
hydrauliikasta. Kuljettajan ei tarvitse poistua
koneen hytistä, sillä polttopuuksi tehtävä ranka
poimitaan suoraan rankakasasta ja katkaistaan
sekä halkaistaan turvallisesti koneen sisältä
käsin. Giljotiini katkaisee puun tehokkaasti
ja samalla liikkeellä edellinen puu halkeaa.
Uuden terärakenteen ansiosta klapeihin

Pilkemaster SMART 1:

saadaan siisti katkaisujälki. Klapit halkeavat
keskittävän vastimen ja viiston halkaisuterän
ansiosta kokonaan kahtia keskeltä, mikä
parantaa tehtävän polttopuun tasalaatuisuutta.
Katkaisu ja halkaisu voidaan tehdä suoraan
klapisäkkiin, konttiin tai perävaunuun, mikä
karsii ylimääräiset työvaiheet pois ja parantaa
työtehoa.

Pilkemaster SMART 2:

• Ranka poimitaan suoraan rankakasasta tai esim. 		
metsäperävaunusta itse klapikoneella
• Kompakti koko mahdollistaa työskentelyn 		
pienemmilläkin laitteilla
• Helppo varastoida esim. trukkilavan päälle

• Klapeja kahdesta puunrungosta yhtä aikaa
• Paras teho syöttämällä puunrunkoja kourakuormaimella
klapikoneeseen
• Tuotos on kaksinkertainen verrattuna SMART 1 		
koneeseen

SMART 1

SMART 2

Pilkkeen pituus

25-41 cm

25-41 cm

Rangan halkaisija

max. 19 cm

max. 19 cm

Katkaisu- ja halkaisunopeus
(tuotto 40l/min)

1.22 s

1.22 s

Työntimen puristusvoima

max. 13 tn

max. 13 tn

Käyttövoima

liitetyn koneen hydrauliikasta
(kaivinkone, pienkuormaaja, traktori).

liitetyn koneen hydrauliikasta
(kaivinkone, pienkuormaaja, traktori).

Hydrauliikan suositeltu tuotto

40 l/min

40 l/min

Hydrauliikan paine

180-250 bar

180-250 bar

Mitat (ilman lisävarusteita)

paino 350 kg, pituus 1945 mm,
leveys 620 mm, korkeus 1540 mm

paino 465 kg, pituus 2800 mm,
leveys 620 mm, korkeus 1540 mm

Lisävarusteet

lisäsuppilo 38 kg
sovitteet (Euro, Avant S40, S45 yms.)
hydrauliikkaliittimet

lisäsuppilo 2 x 38 kg
sovitteet (Euro, Avant S40, S45 yms.)
hydrauliikkaliittimet
*Katso kaikki tekniset tiedot www.pilkemaster.fi

Agromaster Oy
Teollisuustie 8, 54710 Lemi

Soita ja pyydä tarjous:
040 505 8697 | 020 741 3322

Pilkemaster
Pilkemaster

