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EASY 43

430
mm

Hakki Pilke Easy 43 on täysin uusi klapikone, jonka perustana on ammattimaisten klapintekijöiden suuresti arvostama Easy 42 -malli. Entistäkin vahvemmasta rungostaan huolimatta kone on mitoiltaan ja painoltaan kompakti. Koneen tuottavuutta on parannettu suurella, ilman
viiveitä syntyvällä halkaisuvoimalla sekä häiriöttömän materiaalivirran
varmistavilla uusilla ominaisuuksilla – hydraulisella puunpainajalla,
hydraulisesti väistyvällä mittalaitteella ja puun putoamisen ohjauslevyillä. Mikäli käytettävä raaka-aine on pääosin järeää, voi koneeseen
valita myös Easy 50s -mallista tutun leveämmän poistokuljettimen.
Käyttäjän kannalta suurin uudistus on täysin uuden käyttäjäkokemuksen
tarjoava käyttöliittymä. Sahaus tapahtuu pelkästään nappia painamalla
aina optimoidulla teholla – käyttäjän ei tarvitse huolehtia säädöistä. Tämä
yhdistettynä automaattiseen, hydrauliseen ketjunkiristimeen ja sahauksen
yhteydessä aktivoituvaan jatkuvatoimiseen sähköiseen teräketjun voitelupumppuun varmistavat teräketjun ja -laipan pitkän käyttöiän ja kerrasta
toiseen ennennäkemättömän tehokkaan sahauksen. Lisävarusteena saatava
syöttöavustin syöttää puuta käyttäjän halutessa aina halkaisuliikkeen aikana,
tällöin uuden katkaisun aloittaminen on mahdollista aina optimaalisesti työntimen paluuliikkeen alkaessa.
Uutuudessa on useita käytönaikaisia kuluja alentavia ominaisuuksia. Suuri
öljytilavuus mahdollistaa pidemmät öljyn vaihtovälit ja keskeytymättömän
työskentelyn kaikissa olosuhteissa aina Alaskasta Australiaan. Sähköinen, varmatoiminen ohjaus vähentää huoltoa tarvitsevien kohteiden määrän minimiin.
Teräketjun voiteluöljyn määrän säätö on helppoa, jolloin sitä ei kulu turhaan.
Kanisteria vaihtamalla öljyä ei ole tarpeen kaataa säiliöstä toiseen. Koneen
voimansiirrossa ei käytetä lainkaan kiilahihnoja, jolloin kone pysyy vuodesta
toiseen yhtä luotettavana ja suorituskykyisenä.

600
mm

15
t

Hydraulinen puunpainin mahdollistaa
kaikenkokoisten puiden helpon
sahauksen.

Vakiona hydraulisesti sivusuunnassa
säädettävä puhdistava poistokuljetin.
Lisävarusteena leveämpi täysin
hydraulisesti säädettävä, puhdistava
poistokuljetin (alla).

Koneeen toimintojen ohjaus
helppokäyttöisellä ja ergonomisella
ohjauspaneelilla.

Sähköllä toimivan teräöljypumpun
määränsäätö on helppoa kuvan
säätöruuvilla.

• UUDENLAINEN
TEHOKAS
NAPPISAHA
• VOIMAA
NOPEUDESTA
TINKIMÄTTÄ

Ohjauslevyjen avulla lyhyimmätkin puut
putoavat hallitusti halkaisukouruun.

• ERITTÄIN VÄHÄN
KULUVIA OSIA
• AUTOMAATTINEN,
HYDRAULINEN
KETJUNKIRISTIN
VAKIONA
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TEKNISET TIEDOT
Max. puun halkaisija

430 mm

Max. puun pituus

600 mm

Suurin halkaisuvoima

15 t

Laippa

18”

Voimanlähde

PTO, sähkö, combi

Halkaisuterä

2/4 os.

Poistokuljettimen mitat

4 m x 250 mm

Syöttökuljettimen pituus

2,5 m *

Vakiovarusteet
AC10 automaattinen ketjunkiristin (hydraulinen)
Kääntyvä poistokuljetin
Puhdistava poistokuljetin
Automaattinen nopeutusventtiili, 3 nopeutta
Aktiivinen suojus
Automaattinen teräketjun voitelu

AC 10

Automaattisesti optimoitu sahanpainatus
Nappisaha
Hydraulisesti väistyvä puun mittalaite

Patentoitu Hakki Pilke AC 10 - automaattinen ketjunkiristin pitää
klapikoneen ketjun optimaalisella kireydellä koko ajan ehkäisten
näin ketjun irtoamista ja katkeamista. Oikea ketjun kireys pidentää
ketjun ja laipan käyttöikää huomattavasti. AC 10 ei vaadi lainkaan
manuaalista kiristystä. AC 10 toimii Easy 43 -klapikoneessa
hydraulisesti mahdollistaen puun tehokkaan katkaisun.

Puun syöttöavustin
Puun ohjauslevy syöttökuljettimeen
Syöttörullien liitinsarja
Lisälaitteiden ohjausventtiili
Hydraulinen puunpainin
Puun pudotuksen ohjauslevyt
Poistokuljettimen pyörimisnopeuden säätö
Työkalulaatikko

Automaattisen ketjunkiristimen ansiosta ketjun vaihto on erittäin
helppoa ja nopeaa. Tehokkuus kasvaa merkittävästi, kun ketjun
vaihto on mahdollista alle 40 sekunnissa!

MITAT kuljetusasennossa **
Korkeus

2560 mm

Leveys

2540 mm

Syvyys

1400 mm

Paino

1400 kg

Lisävarusteet
Öljynlämmitin
Hydraulisesti sivu- ja korkeussuunnassa säädettävä iso poistokuljetin

4 m x 400 mm

Poistokuljettimen jatke

1 m ***

Blower puruimuri
Öljynjäähdytin
Halkaisuterä

6, 8, 12 os.

Lisälaitteet
HakkiFeed

422, 471, 472, 473

HakkiLift

421

Cleaner
Powerpack

Valmistaja

Valimotie 1, FI-85800 Haapajärvi, FINLAND
Tel. +358 8 772 7300, Fax +358 8 772 7320
info@maaselankone.fi, www.maaselankone.fi

* pituus lisäsyöttörullan kanssa
** combi -malli vakiokuljettimella
*** Kone on mahdollista laittaa kuljetusasentoon vain koneen alkuperäisen
kuljettimen kanssa. Huomioi kuljetus poistokuljettimen jatketta asennettaessa.
Valmistaja pidättää oikeuden kaikkiin muutoksiin.

Jälleenmyyjä

