
ĀTRĀKĀ MALKAS APSTRĀDES TEHNIKA TIRGŪ!

Drošas, jaudīgas un ātras otrās paaudzes malkas apstrādes iekārtas 
Pilkemaster EVO 30, EVO 36 HC, EVO HC Lite

Agromaster Oy, Teollisuustie 8 54710 LEMI, SOMIJA.  /   Tālr.: +37129207407, Baltic Sales Agency SIA  /   E-pasts: info@balticsalesagency.com 
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u  Pilkemaster 36 HC — hidraulisks ķēdes motorzāģis

Baļķu turētājs papildaprīkojumā

Konveijers, kuru iespējams pagriezt sāniski

Ērta V  formas padeves plate

Iespējama dalīta skaldīšana

Transporta šasija — vilkšanai ar vieglo automobili

w w w.�nn-tec.lv
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Baļķu turētājs atvieglo un paātrina baļķu padevi

Malkas apstrādes iekārta jūsu vajadzībām
Pilkemaster Evo ir otrās paaudzes malkas apstrādes iekārta. 

Pateicoties tās izcilajam dizainam un daudzpusīgajai struktūrai, 

jums ir iespēja sakomplektēt malkas apstrādes iekārtu, kas 

atbilst jūsu individuālajām vajadzībām. Ja vajadzības ar laiku 

mainās, jaunu  aprīkojumu  iespējams  pievienot  jebkurā  laikā.

Ergonomika...
Pilkemaster Evo rāmis ir veidots tā, lai augstumu būtu 

iespējams pielāgot nepieciešamajiem izmēriem. Tas nozīmē, ka 

vadības kloķi un padeves plati iespējams noregulēt pareizajā 

augstumā, lai samazinātu slodzi uz rokām vai ķermeni. Baļķus 

uz padeves plates iespējams novietot ar vieglu roku kustību. Tos 

ātri un klusi sazāģē ķēdes motorzāģis, kas tiek ieeļļots 

automātiski. Pateicoties unikālajai patentētajai zāģa 

konstrukcijai, tas darbojas ātri un griešanai ir nepieciešams vien 

neliels  spēks.

Jauni produkti 
– Pilkemaster 36 HC un 36 HC Lite
HC modeļa ķēdes motorzāģis darbojas ar hidrauliku un tam ir 

augstumā regulējams skaldīšanas cirvis. HC Lite modelim ir 

augstumā  regulējams  skaldīšanas  asmens.

UZGLABĀJIET              PACELIET         PĀRVIETOJIET            SAZĀĢĒJIET
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Hidrauliskais padeves rullis ļauj ievadīt baļķus skaldītājā ātri un vienkārši

Ātra un jaudīga skaldīšana
Hidraulisko skaldīšanas jaudu un ātrumu Pilkemaster Evo 36 
regulē automātiski atkarībā no koka izmēra un blīvuma. Tā 
skaldīšanas  jauda  ir  2–8  tonnas.

Jūs varat izvēlēties asmeni ar skaldīšanas režīmu 2/4 vai 2/6. 
Evo 36 modeļiem ir pieejams arī 2/8 režīms. Pateicoties 
unikālajai skaldīšanas sistēmai, jūs varat sazāģēt vairākus 
mazākus  baļķus  vienlaikus un saskaldīt  tos  vienā  piegājienā.

Iekārtas operators var vienkārši noregulēt skaldīšanas asmens 
augstumu. Skaldīšanas gropes atvērtā uzbūve nodrošina, ka 
visas  paliekas  un  skaidas  nokrīt  uz  zemes.

Kluss un pagriežams konveijers
Pilkemaster Evo konveijera jaunā uzbūve nodrošina klusu 
darbību un vieglu pārvietošanu no apstrādes līdz transpor-
tēšanas punktam. Četrus metrus garo konveijeru var pagriezt  
sāniski,  lai  izbērtu  malku,  pat  nepagriežot  pašu  iekārtu.

Daudzpusīgs un uzticams papildaprīkojums
Pilkemaster Evo ir iespējams aprīkot ar traktora piedziņu, 
iekšdedzes dzinēju vai elektromotoru. Tāpat ir iespējams arī 
kombinēt piedziņas sistēmas, ko var izdarīt gan rūpnīcā, gan pēc 
iegādes.

Iekārta ir aprīkota ar salokāmu konveijeru un balstu, kas atvieglo 
tās transportēšanu. Ceļu satiksmei piemēroto modeli var 
vienkārši  transportēt  arī  ar  vieglo  automobili.

Modelim Pilkemaster Evo ir pieejams arī baļķu pacēlājs, kas uz 
padeves plates uzceļ pat vissmagākos baļķus, saudzējot jūsu 
muguru un rokas. Tāpat ir pieejams arī baļķu turētājs, kas 
atvieglo  darbu  vēl vairāk.

 

Pateicoties dalītajai skaldīšanas funkcijai (vienīgā tirgū), jūs 
varat ātri un vienkārši ar divām rokām atdalīt liela izmēra baļķus 
un sadalīt tos mazākos gabalos. Hidrauliskais padeves rullis ļauj 
viegli  ievadīt  skaldītājā  pat  smagus  baļķus  (attēlā apakšā).

SASKALDIET   PĀRVADĀJIET    IZŽĀVĒJIET   KURINIET



RĀMIS + PIEDZIŅA + SK ALDĪŠANAS CIRVIS + PIEDERUMI = 

IEKĀRTAS AUGSTUMU 
IESPĒJAMS NOREGULĒT 
ERGONOMISKAI 
LIETOŠANAI!
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Traktors, trīspunktu celšanas 
mehānisms, maks. 400 apgr./min
Iekšdedzes dzinējs, 14 ZS, benzīns 95 E10
Elektromotors, 7,5 kW

PILKEMASTER
EVO 30

PILKEMASTER
EVO 36

PILKEMASTER
EVO 36 HC 

PILKEMASTER
EVO 36 HC Lite

Līdz 60 cm

30 cm 36 cm 36 cm 36 cm
1,5/1,0 s - - -

2,4 /1,6 s - - -

- 3,0/1,5 / 1,0 s    3,0/1,5 / 1,0 s    3,0/1,5/1,0 s 

50 l 50 l 50 l 50 l
645 - 730 kg 665 - 740 kg 685 - 760 kg 685 - 750 kg

X X X X

100 - 125 cm 100 - 125 cm 100 - 125 cm 100 - 125 cm

15” (18”/72) 15” (18”/ 72) 15” (18”/ 72) 15” (18”/ 72)

Hidrauliska
Automātiska

Manuāla

X X X X
3 t 2-8 t (autom.) 2-8 t (autom.) 2-8 t (autom.)
0
X X X X

0 0 0 0

X X X X
X X X X

Regulēšanas amplitūda – 25 cm

X = standartaprīkojums, 
0 = papildaprīkojums, - = nav pieejams
VEIKTSPĒJA
Saskaldītās malkas garums

Maks. baļķa diametrs
Skaldīšanas ātrums (3,5 t) 
33 cm kokam: norm./ātri
Skaldīšanas ātrums (5,6 t) 
33 cm kokam: norm./ātri
33 cm koka skaldīšanas ātrums: 
jaud./norm./ātri
Hidraulikas tvertne VGA 32 (ar eļļu 40 l)
Masa (tr.–elektr./tr.)
PADEVE
Patentēta V formas plate
KOKSNES GRIEŠANA
Vadības kloķa augstums (regulējams)

Patentētās zāģa sliedes izmērs 
(zāģa izmērs iekavās)
Transmisijas veids
Zāģa ķēdes eļļošana

Zāģa kustība
KOKSNES SKALDĪŠANA
Ātra kustība
Skaldīšanas spēks
Skaldīšanas spēks 5,6 t
Skaldīšanas asmens uzmava
Skaldīšanas asmens  augstuma regulēšana
Dalīta skaldīšana
GRIEŽAMS  IZKRAUŠANAS 
KONVEIJERS  240 x 4000 mm
Konveijera celšana vinča
Konveijera siksna ar hidrauliskā 
motora piedziņu

Līdz 60 cm Līdz 60 cm Līdz 60 cm

Hidrauliska Hidrauliska Hidrauliska
Automātiska Automātiska Automātiska

Manuāla

Manuāla Manuāla Hidrauliska Hidrauliska

IETEICAMAIS APRĪKOJUMS. Saimniecībām: Pilkemaster Evo + traktors+ 2/4 skaldīšanas asmens + baļķu pacēlājs. Mežu īpašniekiem: Pilkemaster Evo + 
iekšdedzes dzinējs + 2/4 skaldīšanas asmens + transporta šasija. Profesionālai lietošanai: Pilkemaster Evo + traktors un/vai elektrodzinējs + abi asmeņi + 
baļķu pacēlājs + kardāna vārpsta. Nomai: Pilkemaster Evo + iekšdedzes dzinējs un/vai elektromotors + abi asmeņi + baļķu pacēlājs + transporta šasija.

Ražotājs patur tiesības veikt izmaiņas aprīkojumā. 

Automātiska Automātiska

Ceļu satiksmei piemērots 
modelis ar bremzēm
Baļķu pacēlājs

Dalītā skaldīšana
Eļļas dzesētājs (ieteicams profesionālai 
lietošanai paredzētai tehnikai)  
Baļķu turētājs

2/4 asmens
2/6 asmens
2/8 asmens

CITI PIEDERUMI

SKALDĪŠANAS 
ASMENS

PIEDZIŅA


