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Lisävarusteena Standard- ja Deluxe 
-malleihin saatava syöttökuljettimen 
peruutusventtiili.

Deluxe -mallissa vakiona hydraulivetoinen, 
kääntyvä poistokuljetin.

Puunsyöttö matolla Standard- ja Deluxe
-malleissa (ylh.) ja Basic -mallissa 
piikkirullalla. (alh.)

Puunpainaja pitää puun tukevasti 
paikoillaan katkaistaessa myös ohutta 
rankaa. Käyttöpään ympärillä on tilaa, 
jolloin terän huolto on helppoa.

• oikea klapikone suomalaiseen   
  tarpeeseen

• vahva rakenne ja vähäinen      
  huollontarve

• kevyt käyttää

• turvallinen

• koneen voi varustella  
  käyttötarpeen mukaan

Hakki Pilke Raven 30 on Suomessa suunniteltu ja tehty oikea 
klapikone suomalaiseen tarpeeseen. Koneen suoraohjattu 
hydrauliikka mahdollistaa yhtäaikaiset toiminnot kevyillä 
kammen liikkeillä. Vahva rakenne ja vähäinen huollontarve 
tekevät koneen käytöstä kustannustehokasta. Kevyt käyttö ja 
riittävä halkaisuvoima mahdollistavat myös suurimpien puiden 
halkaisun, koneella syntyvätkin vaivattomasti niin hellapuut 
kuin isommat lämmityspuut. Toimintaan kytketty kaasujousin 
kevennetty yksiosainen suoja on käytön kannalta turvallinen 
ja nopea avata häiriötilanteissa, mahdollistaen myös helpon 
teräketjun huollon. Säädettävä teräketjuöljyn voitelupumppu 
vakiona kaikissa malleissa. Pieni voimantarve ja paino 
mahdollistavat käytön myös kevyemmällä kalustolla.

Lisävarusteilla koneen voi varustella käyttötarpeen mukaan. 
Kuuteen osaan halkaiseva terä tekee järeämmästäkin puusta 
käyttökelpoista klapia. Lisävarusteena Standard ja Deluxe 
-malleihin saatavalla syöttökuljettimen peruutusventtiilillä voi 
syöttää ja peruuttaa puuta koneen toiminnoista riippumatta. 
Ominaisuuksiltaan kone soveltuu erinomaisesti myös 
yhteiskäyttöön.
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Valmistaja Jälleenmyyjä

Ominaisuudet

- kotitarve • • •

- ammattikäyttö • •

Max puun halkaisija 300

Max puun pituus 500

Terälaippa 15”

Teräketju 1,5mm .325 66 vl

Halkaisuvoima 4 tn

Öljysäiliön tilavuus 40 l

Voiteluöljysäiliö, vaihdettava 3-10 l

Voitelupumppu, säädettävä • • •

Vetävä syöttörulla •

Mattosyöttö • •

Kiilahihnavetoinen poistokuljetin • •

Hydraulivetoinen, kääntyvä poistokuljetin •

Voimanlähde

Traktori • • •

Tehontarve 20 hp 20 hp 20 hp

Sähkömoottori •

Sähkömoottorin teho 5,5 kW

Sulakekoko 16 A

Koneen mitat kuljetusasennossa

Korkeus 2450 mm

Leveys 2500 mm

Syvyys 1200 mm

Paino (kg) 600 kg

Poistokuljettimen pituus 4 m

Halkaisuterät

2/4 • • •

Lisävarusteet

- 6 os. halkaisuterä • • •

- Halkaisuvoima 6 tn • • •

- Syöttökuljettimen peruutusventtiili • •

- Työkalulaatikko ja työkalut • • •

- Puunohjauspelti • • •
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