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PILKEMASTER SMART 1 & 2
Lätt och bekvämt att göra brasved

Pilkemaster Smart-vedmaskinen är en ny lösning för att göra brasved lätt och bekvämt. I den kombineras
bekvämlighet, säkerhet och driftsäkerhet. Pilkemaster Smart kan kopplas till en kompaktlastare, traktor,
hjullastare eller motsvarande maskins frontlastare eller till en grävmaskin. Vedmaskinen får sin drivkraft från
hydrauliken från den maskin som har kopplats till.
Tack vare den nya stålkonstruktionen blir klyvresultatet snyggt. Klabbarna klyvs i mitten till två delar, med hjälp
av ett motstycke som centrerar klabben och en vinklad klyvkniv.
Med Pilkemaster Smart 1-vedmaskinen lyfts stocken som ska bli ved direkt från timmerhögen eller t.ex. från
en skogsvagn. Kapning och klyvning kan göras direkt ned i en vedsäck, container eller släpvagn. Pilkemaster
Smarts kompakta storlek gör det möjligt att arbeta smidigt även med mindre maskiner. Pilkemaster Smart kan
lätt förvaras t.ex. på en lastpall.
Pilemaster Smart 2-vedmaskinen är lika lätt att koppla på och har samma funktionsprinciper som Smart 1,
men inmatningen av stocken är mer effektiv t.ex. med en maskin utrustad med grip på vilken Pilkemasters
timmersax monterats. Tack vare dubbelinmatningen gör Smart 2 vedklabbar från två stockar samtidigt, vilket
fördubblar produktionshastigheten.

Teknisk information Vedmaskin

Smart 1

Smart 2

Vikt, kg

350

465

Längd, mm

1945

2800

Bredd, mm

620

620

Höjd, mm

1540

1520

Vedklabbens längd, mm

250 - 410

250 - 410

Max. diameter på trädstocken

190

190

Max. kap- och klyvhastighet (flöde 40 l/min)

1,22 s

1,22 s

Max tryckkraft, ton

13

13

Rekommenderat oljeflöde för hydrauliken, l/min

40

40

Hydrauliskt tryck, bar

180 - 250

180 - 250

Tillverkare

Agromaster Oy

Agromaster Oy

Återförsäljare
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38 kg

2*38 kg

OBS! Måtten utan adapter, tilläggsmatartratt
och slangkopplingar.
Tilläggsutrustning
Tilläggsmatartratt
Adapter
Hydraulikkopplingar

www.pilkemaster.com
Agromaster: Box 8 738 21 NORBERG | Email: info@agromaster.se
Finn Torberger Mob: 070 660 48 50 Email: finn@agromaster.se | Stefan Rogestam Mob: 070 661 25 80 Email: stefan@agromaster.se

