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Markkinoiden nopeimmat klapikoneet

Pyydä tarjous osoitteessa pilkemaster.fi  
tai paikalliselta jälleenmyyjältämme!

Jälleenmyyjä:

EVO 30 
EVO 36
EVO 36 HC LITE
EVO 36 HC

20 vuotta suomalaista kehitystyötä, jotta klapienteko olisi 
mahdollisimman helppoa, tehokasta ja turvallista. Pilkemaster 
klapikoneet ovat tehty kestämään kaikissa olosuhteissa ja ne 
mukautuvat aina tarpeisiisi - maatiloille, metsänomistajille, 
ammatti- tai vuokrauskäyttöön.

Valmistettu
Suomessa



Pilkemaster EVO on edistyksellinen klapikone, 
joka mukautuu juuri tarpeitasi vastaavaan 
käyttöön. EVO on markkinoiden nopein 
klapikone, sillä samalla yhdellä liikkeellä liikutat 
puuta syöttöpöydällä ja katkaiset sen kevyesti 
automaattisesti voitelevalla ketjusahalla.
Ketjusahan nerokkaan rakenteen ansiosta 

ketjunopeus on suuri ja katkaisuliike 
ylivoimaisen kevyt ja nopea.  Hydraulinen 
puunnostin ja syöttörulla tekevät työskentelystä 
nopeaa ja vaivatonta. Halkaisukourun avoimen 
rakenteen ansiosta roskat ja puunsäleet valuvat 
pois koneesta. Pitkä 4 metrin sivusuunnassa 
kääntyvä kuljetin mahdollistaa klapien teon 

Suositun Pilkemaster-
klapikoneen toinen sukupolvi

Pilkemaster
Pilkemaster

Agromaster Oy
Teollisuustie 8, 54710 Lemi

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

evo 30 evo 36 evo 36 hc lite evo 36 hc
Puun katkaisupituus max. 60 cm max. 60 cm max. 60 cm max. 60 cm

Puun suurin halkaisija 30 cm 36 cm 36 cm 36 cm

Halkaisuvoima 3.5 tn vakiona
5.6 tn lisävarusteena

2–8 tn (autom. säätyvä) 2–8 tn  (autom. säätyvä) 2–8 tn (autom. säätyvä)

Halkaisunopeus 33 cm puulle 
(voimakas / norm / pika)

1.5 / 1.0 s (3.5 tn.) 
2.4 / 1.6 s (5.6 tn.)

3.0 / 1.5 / 1.0 s 3.0 / 1.5 / 1.0 s 3.0 / 1.5 / 1.0 s

Käyttövoima PTO, polttomoottori, sähkömoottori PTO, polttomoottori, sähkömoottori PTO, polttomoottori, sähkömoottori PTO, polttomoottori, sähkömoottori

Halkaisuterä kovametalliterä 0/2, 2/4 tai 2/6 kovametalliterä 0/2, 2/4, 2/6 tai 2/8 kovametalliterä 0/2, 2/4, 2/6 tai 2/8 kovametalliterä 0/2, 2/4, 2/6 tai 2/8

Laippa 15” (18”/72 lenk.) 15” (18”/72 lenk.) 15” (18”/72 lenk.) 15” (18”/72 lenk.)

Kääntyvä poistokuljetin 0.24 m x 4 m 0.24 m x 4 m 0.24 m x 4 m 0.24 m x 4 m

Paino 645-730 kg 665-740 kg 685-760 kg 685-760 kg

Kattava varustelu jo vakiona Hyvät jälkivarustelumahdollisuudet

• Patentoitu V-mallinen   
 syöttöpöytä
• Ketjusaha automaatisella   
 voitelulla
• Koneen korkeuden säätö

• Jarrullinen ja jarruton   
 kuljetusalusta
• Öljynlauhdutin 
• Työskentelyä helpottava   
 tukkipöytä

konetta siirtämättä esimerkiksi kolmeen 
isoon säkkiin. Taittuva kuljetin ja aisa tekevät 
koneen kuljetuksesta helppoa. Erilliselllä 
kuljetusalustalla varustettuna Pilkemaster 
siirtyy helposti paikasta toiseen vaikka 
henkilöauton perässä.

• 4-os. halkaisuterä
• Sivusuunnassa kääntyvä  
 kuljetin 4 m

• Hydraulinen puun nostaja
• Hydraulinen syöttörulla  
 (vakiona EVO 36 HC)
• Erillinen jälki-   
 halkaisumahdollisuus
• 6 tai 8 osaan halkaisu

Jo yli 15 000 käyttäjää ympäri maailman

*Katso kaikki tekniset tiedot www.pilkemaster.fi
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