
Pilkemaster GO! byr på en helt ny kombinasjon av 
mobilitet og effektiv vedkløyving med svært jevnt resultat. 
Pilkemaster GO! som kan festes bak en personbil, har 
omfattende utstyr som standard, og vedmaskinen er 
utviklet for å kunne fungere under alle typer forhold.

For tilbud gå inn på pilkemaster.com eller ta kontakt med vår lokale forhandler Produsert
i Finland
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Mobil kraftpakke



Pilkemaster GO! vedmaskin er utviklet med 
tanke på enkel forflytting av maskinen, og det er 
også lett å klargjøre den for bruk etter flyttingen. 
Utstyrt med forbrennings- eller elektrisk motor 
og transportunderstell for veitransport kan 
Pilkemaster GO! lett flyttes hvor det måtte 
være bak en personbil. Med kløyvekraft på 5.6 

tonn klarer maskinen å kløyve stokker på opp 
til 30 cm. Kappebevegelsen til den automatisk 
smørende kjedesagen er overlegent lett og 
rask.  Takket være dette unike systemet justeres 
høyden på kløyvekniven automatisk etter 
stokkens tykkelse, og du kan velge kløyving i 2/4 
eller 2/6 deler ved å bytte ut kniv. 

Med den hydrauliske stokkløfteren, som er 
ekstrautstyr, kan du også løfte store stokker 
til innmatingsbordet og spare både hendene 
og ryggen. En lang og svingbar transportør 
på 3.7 meter gjør det mulig å kløyve veden og 
transportere den f.eks. til tre store sekker, uten å 
flytte på maskinen.

Pilkemaster GO! er enkel å flytte fra et 
sted til et annet bak en personbil

Pilkemaster
Pilkemaster

Agromaster Oy
Teollisuustie 8, 54710 Lemi PILKEMASTER.COM

Svært omfattende utstyr som standard: Stort utvalg av utstyr for ettermontering:

• Patentert innmatingsbord med   
 V-fasong
• Kjedesag med automatisk smøring
• Kløyvekniv, 4 deler

• Hydraulisk stokkløfter
• Kløyvekniv, 6 deler 

• Mobil transportmodell uten brems
• Automatisk justering av kløyvekniv
• Transportør med sideveis bevegelse, 3.7 m 

Den mest mobile Pilkemaster vedmaskinen

GO!
Stokkens kapplengde Maks. 50 cm

Stokkens største diameter 30 cm

Kløyvekraft 5.6 tn

Kløyvehastighet for stokk på 33 cm  
(normal/hurtig)

2.4 / 1.6 s (5.6 tonn)

Kraftkilde Forbrennings- eller elektrisk motor

Kløyvekniv Hardmetallkniv
2/4 eller 2/6

Flens 15” (18”/72 lenk)

Transportør Svingbar, 0.24 m x 3.7 m

Vekt 740 kg

*Se fullständig teknisk specifikation www.pilkemaster.com
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