MARKNADENS SNABBASTE
VEDMASKINER!

Pilkemaster EVO är andra generationens vedmaskin med unika egenskaper
när det gäller säkerhet, kraft och snabbhet!

www.pilkemaster.com
Agromaster Box 8 738 21 NORBERG

Tel: 0223 212 05

Email: info@agromaster.se

En vedmaskin som motsvarar dina behov...
Pilkemaster Evo är en andra generationens vedmaskin som
tack vare en bra design och en ﬂexibel konstruktion kan
anpassas för just dina behov. Om dina krav växer, kan du när
som helst tillföra nya egenskaper.

...och är mera ergonomisk än någon annan...
Stommen på Pilkemaster Evo är konstruerad så att du kan
justera maskinen så att arbetshöjden är den rätta just för
dig. Handtaget och matarbordet skall vara på rätt höjd så att
påfrestning på handled och kropp undviks. Med samma lätta
rörelse transporterar du fram veden på matarbordet och kapar
den lätt och tyst med den automatsmorda kedjesågen. Tack
vare en unik, patenterad konstruktion är kedjehastigheten hög
och kapningsrörelsen överlägset lätt och snabb.
....

och öppet säker!

Vid utvecklingen av Pilkemaster Evo har speciell vikt lagts vid
användarsäkerheten. Styrhandtaget har skyddats så att det
endast kan användas från användarpunkten. Härifrån kan man
inte komma åt vare sig sågen eller klyvanordningen. Klyvning
sker endast då ved ﬁnns i läge och kedjesågen roterar enbart
då man sågar. Transportören har en oskadlig ljudnivå och är
i övriga aspekter säker för användaren. Hela konstruktionen
har gjorts luftig och öppen på ett sätt som samtidigt ger ökad
användarsäkerhet.

Den har en snabb men kraftfull klyvning...
Den hydrauliska klyvkraften och snabbheten i Pilkemaster
Evo (model 36) ställs in automatiskt från 2 till 8 ton beroende
på storlek och hårdhet på virket. Klyvkniven kan du byta efter
behov så att du får en klyvning i två/fyra eller två/sex delar.
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Tack vare den unika klyvfunktionen kan du kapa ﬂera tunnare
stammar och klyva dessa i samma moment.
Höjden på klyvkniven ställer du in manuellt från användarplatsen.
Skräp och träﬂis faller lätt till marken genom den öppna bottnen
på klyvrännan.

... en tyst och vridbar transportör ...
Tack vare sin helt nya och patenterade konstruktion är
transportören till Pilkemaster Evo tyst vid användning och
lätt att få i arbets- eller transportläge. Den 4,0 m långa
utmatningstransportören kan vridas i sidoriktning. Man kan
t.ex. fylla tre stora säckar med ved utan att maskinen behöver
ﬂyttas.

.. och mångsidig och säker tilläggsutrustning.
Kraftkällan till en Pilkemaster Evo kan väljas valfritt mellan en
traditionell traktor, en förbrännings- eller en elmotor. Om man
vill kan alla kraftkällorna installeras redan från start, eller så
kan man komplettera vid ett senare tillfälle efter behov.
Maskinens transportör och lyft kan fällas ihop vilket gör
den mycket enkel att transportera bakom en traktor. Det
transportunderrede som ﬁnns som tilläggsutrustning gör
det också enkelt att ﬂytta maskinen med en personbil. Ett
transportunderrede kan eftermonteras t.ex. på en begagnad
maskin.
Man kan även installera en hydraulisk och kraftfull stocklyft till
en Pilkemaster Evo. Denna kan lyfta även de tyngsta stockarna
från högen upp på bandet, utan att du behöver belasta dina
armar och ben.
Med separat klyvning klyver eller efterklyver du med lätthet
stora bitar till mindre.

KAN ANPASSAS
EFTER BEHOV!
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STOMME + KRAFT + KLYVKNIV + TILLÄGGSUTRUSTNING =
EGENSKAPER : X = standard,
O = tilläggsutrustning, - = Inte tillgänglig

PILKEMASTER
EVO 30

PILKEMASTER
EVO 36

Max. 60 cm
30 cm
2,4 /1,6 sek

Max. 60 cm
36 cm
-

-

3,0/1,5 / 1,0 sek

50 l
535 kg

50 l
540 kg

X

X

100 - 125 cm
13” (15”/64 länk.)
Hydraulisk
Automatisk
0

100 - 125 cm
15” (18”/72 länk.)
Hydraulisk
Automatisk
0

X
5,6 ton
X
X
0

X
2-8 ton (autom.)
X
X
0

STOMME KAPACITET
Stockens kaplängd
Stockens största diameter
Klyvhastighet (5,6 tn) 33 cm ved
stark/normal/snabb rörelse
Klyvhastighet 33 cm ved stark/
normal/snabb rörelse
Hydraultank VGA 32 (inneh. olja 40 l)
Vikt

KRAFTKÄLLA
Traktor, 3-punkts lyftanordning, max 400 rpm
Förbränningsmotor 13 hk, Bensin 95E (vikt 40 kg)
Elmotor, effekt, 7,5 kW (vikt 50 kg)

MATNING AV VED
Patenterat V-format matarbord

KAPNING AV VED
Höjd på brukshandtag (justerbart)
Svärd (kedja)
Kraftöverföring
Smörjning av kedjesåg

KLYVKNIV
Härdat stål 2/4 delad klyvkniv
Härdat stål 2/6 delad klyvkniv

KLYVNING AV VED
Snabbrörelse
Klyvkraft
Snabbanslutning av klyvkniv
Inställning av höjd på klyvkniv
Separat klyvning

VRIDBAR UTTRANSPORTÖR 240 MM X 4000 MM
Lyftvinsch för transportör
Transportband drivet med hydraulisk motor

VI REKOMMENDERAR:

För lantgårdar:
För skogsägare:
För yrkesbruk
För uthyrning:

X
X

X
X

ANNAN TILLÄGGSUTRUSTNING
Mobilt underrede (vikt 100 kg)
Stocklyft (vikt 35 kg)
Separat klyvning
Oljekylare

Pilkemaster Evo + traktor + 2/4 delad klyvkniv + stocklyft + kraftöverföringsaxel
Pilkemaster Evo + förbränningsmotor + 2/4-delad klyvkniv + mobilt underrede
Pilkemaster Evo + traktor och/eller elmotor+ båda klyvknivstålen + stocklyft + kraftöverföringsaxel
Pilkemaster Evo + förbränningsmotor eller elmotor + båda klyvknivstålen + stocklyft + mobilt underrede

Tillverkaren reserverar sig för förändringar.
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DU KAN STÄLLA IN
ARBETSHÖJDEN
SÅ ATT DEN BLIR
ERGONOMISKT
RÄTT FÖR DIG!

