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PILKEMASTER SMART 1 & 2

Smart 1 Smart 2
350 kg 465 kg

1945 mm 2800 mm

620 mm 620 mm

1540 mm 1520 mm

 250 mm - 410 mm 250 mm - 410 mm

190 mm 190 mm

1,22 s 1,22 s

maks. 13 t maks. 13 t 

n. 40 l/min n. 40 l/min

180 - 250 bar 180 - 250 bar

Agromaster Oy Agromaster Oy

www.finn-tec.lv             www.finn-tec.lv 

 38 kg 2*38 kg

Malkas apstrādes iekārta ir jauns un ērts veids, kā sagatavot malku. Tajā ir apvienota vienkārša Pilkemaster Smart 
lietošana un mūsdienīgs drošības aprīkojums. Malkas apstrādes iekārta Pilkemaster Smart tiek piestiprināta pie 
mašīnas (piemēram, traktora vai riteņu iekrāvēja) priekšējās hidraulikas vai pie ekskavatora.
Pateicoties jaunajai asmeņu uzbūvei, Pilkemaster Smart griež malku ļoti tīri. Tā ar diagonālu asmeni un 
centrēšanas presi tiek sadalīta divās daļās.

Malkas apstrādes iekārta Pilkemaster Smart 1 izceļ baļķi tieši no grēdas vai kravas automobiļa. Griešanu un 
skaldīšanu var veikt tieši virs malkas maisa, konteinera vai piekabes. Pilkemaster Smart atvieglo darbu, arī 
strādājot ar mazākām mašīnām. Mazāks izmērs padara uzglabāšanu vienkāršāku — to iespējams novietot, 
piemēram, virs paletes.

Malkas apstrādes iekārta Pilkemaster Smart 2 ir uzstādāma un darbojas tāpat kā Smart 1, taču malkas padeve ir 
daudz efektīvāka. Apstrādājamo malku iespējams ievietot Pilkemaster Smart 2, izmantojot baļķu iekrāvēju ar 
Pilkemaster knaiblēm. Dubultā padeve ļauj vienlaikus apstrādāt divus baļķus, tādējādi rezultātu iespējams 
sasniegt divreiz ātrāk.

Tehniskie parametri
Masa

Garums

Platums

Augstums

Baļķa garums

Maks. baļķa platums

Maks. griešanas un skaldīšanas ātrums (40 l/min)

Spiešanas jauda

Ieteicamā hidraulikas jauda

Hidrauliskais spiediens

Ražotājs

Izplatītājs

Piezīme! Visi rādītāji sniegti bez reduktoriem, 
papildu padeves caurules un savienotājiem.

Piederumi

Papildu padeves caurule

Uzmava

Hidrauliskie savienotāji
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