Valmistatud Soomes

Turu kiireimad puulõhkumismasinad

PILKEMASTER.FI

EVO 30
EVO 36
EVO 36 HC LITE
EVO 36 HC

20 aastat arendustööd Soomes, et puulõhkumine oleks võimalikult
lihtne, tõhus ja ohutu. Pilkemaster puulõhkumismasinad on
valmistatud nii, et nad peaksid vastu igasugustes tingimustes ja neid
saab alati kohandada teie vajadusteks - taludesse, metsaomanikele
ning professionaalseks kasutamiseks või rendimasinateks.

Küsige pakkumist aadressil pilkemaster.fi või meie edasimüüjalt!

Edasimüüja:

KIRETEC OÜ
www.kire.ee

PILKEMASTER.FI

Juba üle 15 000 kasutaja kogu maailmas

Populaarse Pilkemasterpuulõhkumismasina teine põlvkond
Pilkemaster EVO on progressiivne puu
lõhkumismasin, mille saab kohandada
just teie vajadustele sobivaks kasutamiseks.
Pilkemaster EVO on turu kõige kiirem
puulõhkumismasin, sest sama liigutusega
liigutate puud etteandelaual ja saete selle
katki automaatmäärimisega kettsaega. Tänu

kettsae geniaalsele konstruktsioonile on keti
kiirus suur ja läbisaagimisliigutus ülisujuv ja
kiire. Hüdrauliline puutõstuk ja etteanderull
muudavad töö kiireks ja hõlpsaks. Tänu
saagimisrenni avatud konstruktsioonile
valguvad praht ja puujäägid masinast välja.
Pikk 4 m külgsuunas pööratav transportöör

Ulatuslik varustus juba standardkomplektis
• Patenteeritud
• 4-osaline lõhkumistera
etteandelaua V-mudel
• Külgsuunas pöörduv 		
• Automaatmäärimisega
transportöör 4 m
kettsaag
• Masina kõrguse reguleerimine

lubab masinat kohalt liigutamata lõhkuda
halge näiteks kolme suurde kotti. Kokkuklapitav
transportöör ja veotiisel lihtsustavad masina
transportimist. Spetsiaalse transpordialusega
varustatud Pilkemasteri saab kasvõi sõiduauto
järel hõlpsasti ühest kohast teise vedada.

Head järelvarustusvõimalused
• Piduriga ja pidurita 			• Hüdrauliline etteanderull
transportimisalus
(standardselt EVO 36 HC)
• Õliradiaator
• Spetsiaalne 		
• Töötamist lihtsustav palgilaud järellõhkumisvõimalus
• 6 või 8 tükiks lõhkumistera
• Hüdrauliline puutõstuk

evo 30

evo 36

evo 36 hc lite

evo 36 hc

Puu max saagimispikkus

max 60 cm

max 60 cm

max 60 cm

max 60 cm

Puu maksimaalne läbimõõt

30 cm

36 cm

36 cm

36 cm

Lõhkumisjõud

3,5 t, standardne
5,6 t, lisavarustusena

2–8 t (reguleeritakse automaatselt)

2–8 t (reguleeritakse automaatselt)

2–8 t (reguleeritakse automaatselt)

Lõhkumiskiirus 33 cm puu puhul
(jõuline režiim / tava- / kiirrežiim)

1,5 / 1,0 s (3,5 t)
2,4 / 1,6 s (5,6 t)

1,0 / 1,5 / 1,0 s

3,0 / 1,5 / 1,0 s

3,0 / 1,5 / 1,0 s

Jõuallikas

jõuvõtuvõll, sisepõlemismootor,
elektrimootor

jõuvõtuvõll, sisepõlemismootor,
elektrimootor

jõuvõtuvõll, sisepõlemismootor,
elektrimootor

jõuvõtuvõll, sisepõlemismootor,
elektrimootor

Lõhkumistera

kõvametalltera 0/2, 2/4 või 2/6

kõvametalltera 0/2, 2/4 või 2/6

kõvametalltera 0/2, 2/4 või 2/6

kõvametalltera 0/2, 2/4 või 2/6

Saeplaat

15” (ketimõõt 18”/72 veolüli)

15” (ketimõõt 18”/72 veolüli)

15” (ketimõõt 18”/72 veolüli)

15” (ketimõõt 18”/72 veolüli)

Pööratav transportöör

0,24 m x 4 m

0,24 m x 4 m

0,24 m x 4 m

0,24 m x 4 m

Kaal

645–730 kg

665–740 kg

685–760 kg

685–760 kg
*Vt kõik tehnilised andmed www.pilkemaster.fi

Agromaster Oy
Teollisuustie 8, 54710 Lemi, Finland

Helista ja küsi pakkumist:
53435221 | 5101357
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