EN REVOLUTIONERANDE NYHET!

PILKEMASTER.COM

Ett mobilt kraftpaket

Pilkemaster GO! kombinerar mobilitet med effektiv och
jämngod vedtillverkning på ett nytt sätt i en vedmaskin.
Pilkemaster GO! kan transporteras bakom en personbil.
Redan dess standardutrustning är omfattande, och den
är designad att tåla allt.

Återförsäljare:

Be om en offert på adressen pilkemaster.com eller från våra lokala återförsäljare!

Tillverkad
i Finland

Pilkemaster GO! kan lätt transporteras
bakom en personbil från ställe till ställe
Pilkemaster GO! -vedmaskinen är designad
för enkel transport och maskinen kan snabbt
ställas i driftläge efter transport. Pilkemaster
GO! är utrustad med en förbränningsmotor
och ett transportunderlag för vägtrafik, och
kan behändigt transporteras dit den behövs,
och med en klyvkraft på 5.6 ton kan den klyva

stockar med en diameter på upp till 30 cm.
Den automatiskt smörjande kedjesågen har en
överlägset lätt och snabb kaprörelse. Tack vare
sina enastående system justeras klyvknivens
höjd automatiskt enligt stockens tjocklek, och
man kan välja klyvning i 2/4 eller 2/6 delar
genom att byta kniven. Med den hydrauliska

Redan standardutrustningen är omfattande
• Patenterat V-format matningsbord
• Kedjesåg med automatisk smörjning
• 4-dels klyvkniv

stocklyften, som fås som tilläggsutrustning,
kan du lyfta upp även större stockar på
matningsbordet utan att anstränga ryggen och
armarna. Den 3.7 meter långa transportören
som kan vändas i sidled gör det möjligt att
tillverka ved i till exempel tre stora säckar, utan
att röra på maskinen alls.

Bra möjlighet att utrusta i efterhand

• En Mobil-modell för vägtrafik utan bromsar
• Automatisk justering av klyvkniven
• Transportör som kan vändas i sidled, 3.7 m

• Hydraulisk vedlyft
• 6-dels klyvkniv

GO!
Vedens kaplängd

max. 50 cm

Vedens maximala diameter

30 cm

Klyvkraft

5.6 t

Klyvhastighet för 33 cm ved
(norm./snabb)

2.4 / 1.6 s (5.6 t)

Drivkraft

Förbränningsmotor

Klyvkniv

Hårdmetallkniv
2/4 eller 2/6

Svärd

15” (18”/72 länk)

Utmatningstransportör

Vändbar, 0.24 m x 3.7 m

Vikt

740 kg
*Se fullständig teknisk specifikation www.pilkemaster.com

Agromaster Oy
Teollisuustie 8, 54710 Lemi

Ring och be om offert: 070 661 25 80
Email: stefan@agromaster.se
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Den mest mobila av Pilkemasters vedmaskiner

