
Automatisk vedmaskin

Nå er det lettere å kappe ved enn noen gang! 
Pilkemaster SUPER er en automatisk vedmaskin 
med en skjærende kløyvekniv og drivruller. Du legger 
bare stokkene på drivrullene, og maskinen gjør resten.  
Den kapper, kløyver og transporterer den ferdige 
veden direkte til tilhengeren - raskere enn noensinne.  
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For tilbud gå inn på pilkemaster.com eller ta kontakt med vår lokale forhandler



Pilkemaster SUPER er en automatisk vedmaskin som kapper, kløyver 
og transporterer den ferdige veden direkte til tilhengeren.  Du legger 
bare stokkene på drivrullene, og maskinen gjør resten. Med Pilkemaster 
SUPER får du ferdige vedkubber med jevn kvalitet raskere enn før. Den 
nye skjærende kniven kapper stokkene pent med en tykkelse på opp til 20 
cm. Den stødige og brede transportøren med selvrensing er lett å justere 

trinnvis til ønsket vinkel. Denne effektive maskinen håndterer også store 
stokker uten problemer, og stokkene kløyves på midten uten å belaste 
traktoren. Nødstopp-funksjonen på drivrullene gir økt arbeidssikkerhet. 
Innmatingsåpningen er i riktig ergonomisk høyde.

Andre generasjons
Pilkemaster SUPER vedmaskin

SUPER
Vedlengde Maks. 50 cm

Stokkens diameter Maks. 19 cm

Arbeidskapasitet ca. 20 m3 vedkubber pr. time 

Kraftkilde Traktor, mekanisk kraftoverføring, 
effektbehov 

Kraftoverføring Mekanisk fra traktor

Effektbehov 40 kW

Feste 3-punktsløfter

Kraftoverføring til kniven rullekjede

Transportør 0.65 m x 3 m tau 3.6 m

Vekt 900 kg

• Kapper, kløyver og transporterer den ferdige veden      
 automatisk direkte til tilhengeren.
• Raskeste måten å lage vedkubber på – opp til 20 m3 pr. time
• Sikker i bruk
• Pent skjærespor og jevn kvalitet på den ferdige veden
• Justerbar vedlengde
• Ergonomisk arbeid med god brukerkomfort 
• Denne effektive maskinen håndterer også store stokker uten    
 problemer
• Traktor som kraftkilde

Ferdige vedkubber 20 m3 pr. time
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Pilkemaster
Pilkemaster

Agromaster Oy
Teollisuustie 8, 54710 Lemi, Finland PILKEMASTER.COM


