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Hakki Pilke Raven 30 er det siste medlem av Hakki Pilke
familien. Maskinens direkte tilkoplede hydraulikk lar
flere funksjoner virke samtidig når drivspaken beveges.
Robust konstruksjon og minimalt behov for vedlikehold
sørger for en kostnadseffektiv maskin. Enkel betjening
og tilstrekkelig kløyvekraft gjør at maskinen kan kløyve
selv de største stokkene - gjør deg klar til å lage ved til
alle formål med letthet. Sikkerhetsdekselet er utstyrt med
gassfjærer og sørger for trygg drift, kan åpnes lett ved
eventuell feilfunksjon og vedlikehold av sagkjede. Justerbar
smørepumpe sikrer lengre vedlikeholds intervall for sagkjede
og sverd. Utvalg av ekstrautstyr gjør at maskinen kan
tilpasses dine spesielle ønsker.

På Standard- og Deluxe-modellene er en
reversventil på innmaterbelte tilgjengelig
som tilleggsutstyr.

Deluxe-modellen har svingbar og hydraulisk drift av
transportør som std.

Hydraulisk drevet innmaterbord på
Standard- og Deluxe modellen, piggvals
innmater på Basic modellen.

Brukervennlig og enkelt vedlikehold.

Reversventil på innmaterbelte er tilgjengelig som ekstrautstyr
på Standard- og Deluxe-modellene, kan brukes til å kjøre
vedstokken inn og ut på matebelte. Den enkle funksjonen til
Raven 30 vedmaskin gjør den perfekt til å deles med flere.

• DIREKTESTYRT HYDRAULIKK GIR
FLERE FUNKSJONER SAMTIDIG
• ROBUST KONSTRUKSJON OG
MINIMALT BEHOV FOR VEDLIKEHOLD
• LETT Å BRUKE
• TRYGG
• KAN UTSTYRES ETTER BEHOV

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

BASIC

STANDARD

DELUXE

•

•

•

•

Funksjoner
Maks. stokkdiameter

300 mm

Maks. stokklengde

500 mm

Sagsverd

15"

Sagkjede

1,5 mm -325 66 vl

Kløyvekraft

6 tn

Oljetankkapasitet

40 l

Smøreoljetank, utskiftbar

3-10 l

Smørepumpe, justerbar

•

Piggvals innmater

•

Hydraulisk drevet innmaterbord
Transportør drift V-belt

•

•

Svingbar tansportør hydraulisk drift

•

Kraftkilde
Traktor
Påkrevd effekt

•

•

•

20 hp

20 hp

20 hp

Elektrisk motor

•

Den elektriske motorens effekt

5,5 kW

Sikringsstørrelse

16 A

Maskindimensjoner i transportposisjon
Høyde

2 450 mm

Bredde

2 500 mm

Lengde

1 200 mm

Vekt (kg)

600 kg

Transportørens lengde

4m

Ekstrautstyr
- 6-delingskniv

•

- Reversventil innmaterbelte

•

•

•

•

- Verktøykasse og verktøy

•

•

•

- Metallplate i stedet for ruller innmaterbord

•

•

•

Produsent

Importør
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