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Pasaulē labākās malkas gatavošanas iekārtas
Maaselän Kone Oy ir dibināta 1983. gadā. Pierādījums tam, ka mūsu
augstvērtīgie produkti tiek izmantoti visā pasaulē, ir mūsu ievērojami
lielā pieredze un zināšanas par to, kādam ir jābūt malkas gatavošanas
iekārtu ražotājam. Vairāk nekā 60% mūsu produktu tiek eksportēti,
un mums ir importētāji 23 valstīs. Vairākumam no tiem mēs esam
pārliecinoši tirgus līderi.
Mūsu produkti ir spēcīgu tradīciju un jaunu inovāciju unikāls apvienojums. Mūsu, uz klientu orientētās, pastāvīgās un sistemātiskās
kvalitātes uzlabošanas rezultātā mūsu uzņēmums ir saņēmis ISO 9001
kvalitātes sertifikātu. Hakki Pilke malkas gatavošanas iekārtas ir slavējuši lietotāji, un tās ir augsti novērtētas nozares žurnālu organizētajos
testos.
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SATURS
Hakki Pilke malkas gatavošanas iekārtas tiek izgatavotas no augstas
kvalitātes detaļām, kas galvenokārt tiek ražotas mūsu rūpnīcā Haapajärvi, Somijā. Mūsu produkti ir slaveni ar savu pielietojamību un ekspluatācijas drošumu. Mūsu izstrādes procesā uzmanības centrā vienmēr
ir gala klients. Mūsu ilggadīgā izstrādes darba rezultātā mūsu iekārtu
ražīgums ir ļoti augsts. Mūsu mērķis ir sekmēt atjaunojamu dabas
resursu izmantošanu un uzņemties atbildību par ilgtspējīgu attīstību.
Mūsu produkti un pakalpojumi palīdz mūsu klientiem visā pasaulē
gatavot malku, lai to izmantotu apkurē, gatavotu ēdienu un radītu
mājīgu gaisotni.

Vērtīga investīcija
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Vērtīga investīcija
Kad jūs iegādājaties malkas gatavošanas iekārtu, pirkuma cena ir
tikai daļa no izstrādājuma dzīvescikla izmaksām. Ja jūsu rīcībā ir
Hakki Pilke malkas gatavošanas iekārta, jūs varat būt pārliecināti, ka
dzīvescikla slēptās izmaksas saglabāsies zemas.

Ātra uzstādīšana un noregulēšana, laidena materiāla plūsma un
netraucēta darbība garantē pastāvīgi augstu ražīgumu. Minimālā
nepieciešāmā apkope ir viegla, tāpēc to var veikt ātri, bet mašīnu
ekpluatēt – ilgāk.

Katra Hakki Pilke malkas gatavošanas iekārta ir kompakta mašīna,
kurā apvienojusies Somijas mašīnbūve ar industriālu dizainu. Mūsu
izstrādes procesa pamatprincipi ir: lietotāju vajadzības, produktu
kvalitāte, augsts ražīgums un zemas ekspluatācijas izmaksas.

Mašīnu ilgizturība nodrošina to tālākpārdošanas vērtību. Iegādājoties Hakki Pilke malkas gatavošanas iekārtu, jums būsit veikuši
rentablu ieguldījumu, kas saglabās savu vērtību. Hakki Pilke ir visu
laiku populārākais malkas gatavošanas iekārtu ražotājs – un ne bez
pamata. Hakki Pilke malkas gatavošanas iekārtas ir vislabākās pasaulē to unikālo īpašību dēļ.

Lai ar mašīnu būtu vieglāk strādāt, īpašu uzmanību mēs pievēršam
ergonomikai. Hakki Pilke malkas mašīnas ir ekspluatācijā drošas
jebkādos apstākļos.

MALKAS
GATAVOŠANAS
IEKĀRTA IR PIRKUMS.
HAKKI PILKE MALKAS
GATAVOŠANAS
IEKĀRTA IR
INVESTĪCIJA.

ERGONOMIKA
LABA

DROŠUMS

LIETOJAMĪBA

REDZAMĀS IZMAKSAS
– pirkuma cena

CITAS DZĪVESCIKLA IZMAKSAS
– ekspluatācijas izmaksas
– apkopes izmaksas
– ražošanas efektivitāte
– kapitāla izmaksas un tālākpārdošanas vērtība

IEGUVUMI

ZEMAS

AUGSTA

DZĪVESCIKLA

TĀLĀKPĀRDOŠANAS

IZMAKSAS

VĒRTĪBA

AUGSTA
MODERNS

PRODUKTIVITĀTE

IZSKATS

PATĒRĒ MAZ

IZTURĪGUMS

JAUDAS

4

HAKKI PILKE MALKAS GATAVOŠANAS IEKĀRTAS

HAKKI PILKE MALKAS GATAVOŠANAS IEKĀRTAS

5

EASY 50S

Easy 50 S

470
mm

600

Hakki Pilke Easy 50s, kas neapšaubāmi ir pati jaudīgākā tirgū pieejamā profesionālā malkas gatavošanas iekārta, uzskatāmi parāda Maaselän Kone Oy kā
malkas mašīnu izstrādātāja un ražotāja lietpratību un celmlauža statusu šajā
jomā. Viena kubikmetra malkas sagatavošanai vajadzīgi tikai septiņi skaldīšanas gājieni, un, pateicoties automātiskajai skaldīšanas spēka regulēšanai, šī
iekārta ir efektīvs un produktīvs darSliedeīks.
Hakki Pilke Easy 50s ir ergonomisks darba zirgs profesionāļiem. Vienkārši
lietojamais vadības panelis atvieglo iekārtas vadību. Ievadīšanu, zāģēšanu un
skaldīšanu – to visu vada ar vienu vadības sviru, un atsevišķais vadības vārsts
ļauj apturēt transportiera lenti vai likt tai griezties pretējā virzienā. Regulējamās atbalsta kājas atvieglo iekārtas uzstādīšanu uz nelīdzenas virsmas.
Darba platforma komplektācijā ir arī regulējamām kājām.

mm

30
t

Augšējais balsts, kas aprīkots ar
ātrdarbīgās bloķēšanas mehānismu, šo
mašīnu padara ievērojami izturīgāku.

Iekārta, ņemot vērā tās izmērus, ir viegla, un tai ir ideāls svara sadalījums.
Tas nozīmē, ka to var droši transportēt, izmantojot vidēja lieluma traktora
trīspunktu uzkari. Pateicoties šīm izcilajām īpašībām, malkas sagatavošanas
iekārtu Hakki Pilke Easy 50s visā pasaulē ir iecienījuši profesionāļi, kas sagatavo malku no cietākās koksnes kokmateriāliem.

• ĪPAŠI EFEKTĪVA
PROFESIONĀLA
MALKAS
GATAVOŠANAS
IEKĀRTA
RŪPNIECISKAI
MALKAS RAŽOŠANAI

TEHNISKIE DATI

Ērti lietojams vadības panelis:
ievadīšana, skaldīšana un zāģēšana – viss
tiek vadīts ar tikai vienu vadības sviru.

• TR, KOMBI VAI
ELEKTRISKAIS
MODELIS

Opcijas

Maksimālais baļķa diametrs

470 mm

Sildītājs eļļai

Maksimālais baļķa garums

600 mm

Skaldīšanas asmens

Maksimālais skaldīšanas spēks

30 t

2/4, 8, 12,
16-daļīgs

Sliede

20”

Izvades pagarinājums

1 m **

Barošanas avots

TR, electric
motor, combi

Skaldīšanas asmens

6-daļīgs

Izvades transportiera garums

4m

Izvades transportiera platums

450 mm

HakkiFeed

421, 422, 471,
472

Hakki Pilke Cleaner
* garums ar hidraulisko ievades veltni
** ievērot transportu, Skat. 28. lpp.

Standarta aprīkojums

• VAR APRĪKOT AR
DAŽĀDIEM PADEVES
TRANSPORTIERIEM
UN SKALDĪŠANAS
ASMEŅIEM

Papildu aprīkojums

Optiskā mērīšanas ierīce
Ievades transportieris (platums x garums)

0.3 x 2.85 m

Hidrauliski vertikāli un uz sāniem pagriežams izvades
transportieris
Izvades transportiera tīrīšana
Izvades ātruma vadība
Drošības pārsegs
Automātiska skaldīšanas spēka regulēšana (3 dažādi
spēka iestatījumi)
Automātiska ķēdes eļļošana

Skaldīšanas asmens nomaiņa ir ātra un
droša, pateicoties demontējamai grieztuvei.

Blower Zāģskaidu aizvākšana
Hidraulisks padeves veltnis
Padeves virzošā plāksne
Eļļas dzesētājs

GABARĪTIZMĒRI transporta pozīcijā
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Augstums

2,900 mm

Platums

3,100 mm

Garums

1,520 mm

Svars

2,200 kg

Standartā ir izvades transportiera
attīrīšana.

HAKKI PILKE MALKAS GATAVOŠANAS IEKĀRTAS
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EASY 42

Easy 42

420
mm

600
Hakki Pilke Easy 42 ir ātrdarbīga un efektīva profesionāla malkas
gatavošanas iekārta. To var izmantot malkas koksnes zāģēšanai un
skaldīšanai diametrā, kas lielāks par 40 cm.

mm

13.5

Hidraulisks padeves rullis standarta
aprīkojumā – efektīvai padeves
nodrošināšanai.

t

Pateicoties patentētai divu cilindru tehnoloģijai, malku var efektīvi gatavot
pat no pašiem sīkākajiem zariem. Skaldīšanas spēks automātiski mainās robežās no 3 līdz 13,5 tonnām, un tas nozīmē, ka, skaldot tievu koksni, iekārta
strādā ātrāk un ar mazāku jaudu. Šī īpašība padara Hakki Pilke Easy 42 par
visražīgāko iekārtu savā kategorijā
Iekārta ir efektīva un izturīga. Tomēr tā ir viegli pārvietojama un transportējama, izmantojot vidēja lieluma traktora trīspunktu uzkari. HakkiPilkeEasy 42,
kas aprīkota ar attīrāmu izvades transportieri un baļķu galdu, kļūst par efektīvu, pabeigtu ražošanas līniju, ko var izmantot arī profesionāļi.
Zāģēšana ar harvestera 20” sliedi.

• ĀTRĀKĀ SKALDĪŠANA
UN ZĀĢĒŠANA SAVĀ
LIELUMA KATEGORIJĀ,
NEIETEKMĒJOT JAUDU
• VAR TIKT APRĪKOTA AR
DAŽĀDIEM IEVADES
TRANSPORTIERIEM UN
GRUŽU ATDALĪTĀJU
• TR, ELEKTROMOTORA VAI
KOMBI MODELIS

Optiskā garuma mērīšanas ierīce
standarta aprīkojumā vēlamā pagales
garuma iestatīšanai.

TEHNISKIE DATI

Opcijas

Maksimālais baļķa diametrs

420 mm

Izvades transportiera tīrīšana

Maksimālais baļķa garums

600 mm

Izvades pagarinājums

Maksimālais skaldīšanas spēks

13.5 t

Blower Zāģskaidu aizvākšana

Sliede

20”

Sildītājs eļļai

Barošanas avots

TR, electric
motor, combi

Skaldīšanas asmens

Skaldīšanas asmens

2/4-daļīgs

Izvades transportiera garums

4m

Ievades transportiera garums

2,5 m *

Standarta aprīkojums

1m

6, 8, 12-daļīgs

Papildu aprīkojums
HakkiFeed

421, 422, 471,
472

HakkiLift

421

Cleaner

Optiskā mērīšanas ierīce (papildus mehāniskajai
mērīšanas ierīcei)
Hidrauliski uz sāniem pagriežams izvades transportieris
Izvades ātruma vadība
Drošības pārsegs
Automātisks ātruma vārsts
Automātiska ķēdes eļļošana
Hydraulic in-feed roller
Padeves virzošā plāksne
Eļļas dzesētājs

GABARĪTIZMĒRI transporta pozīcijā
Augstums

2,500 mm

Platums

2,700 mm

Garums

1,360 mm

Svars

1,330 kg

Eļļas dzesētājs as standard.

* length with a hydraulic in-feed roller

The swivel out-feed conveyor is easy to
operate hydraulically.
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TEHNISKIE DATI

Easy 38

Maksimālais baļķa diametrs

380 mm

Maksimālais baļķa garums

600 mm

Maksimālais skaldīšanas spēks

8.0 t

Sliede

16”

Barošanas avots

TR, em, combi

Skaldīšanas asmens

2/4-daļīgs

Izvades transportiera garums

4m

Ievades transportiera garums

2.2 m

• ERGONOMISKS DIZAINS
• ELEKTRONISKI VADĀMA
SKALDĪŠANA
• MINIMĀLA APKOPE

Standarta aprīkojums
Swivel out-feed conveyor
Izvades transportiera tīrīšana
Izvades ātruma vadība
Drošības pārsegs
Automātisks ātruma vārsts
Automātiska ķēdes eļļošana
Veltņu šļūtenes komplekts
Papildu vārsts

GABARĪTIZMĒRI transporta pozīcijā
2,520 mm

Platums

2,480 mm

Garums

1,300 mm

Svars

880 kg

mm

600

Optiskā mērīšanas ierīce
Hidrauliski uz sāniem pagriežams izvades transportieris

Sānu virzienā pagriežamais 4 metru garais izvades transportieris ir aprīkots ar
gružu atdalītāju, kas nodrošina tīrāku rezultātu un ļauj malkai ātrāk žūt. Šīs
īpašības padara Hakki Pilke Easy 38 par efektīvu alternatīvu arī profesionāliem lietotājiem. Pateicoties HakkiPilke Easy 38 konstrukcijai, šī iekārta ir ļoti
viegli lietojama un apkopjama.

EASY 38

380

Opcijas

Easy 38 Hakki Pilke spēj saskaldīt un sašķelt baļķus līdz 38 cm
diametrā. Pateicoties skaldīšanas un sašķelšanas elektroniskajai
vadībai, ir ievērojami palielinājusies sīkāku kokmateriālu apstrādes
efektivitāte.

AC 10 – automātiskais ķēdes spriegotājs

Augstums

Izvades pagarinājums

1m

Skaldīšanas asmens

6, 8-daļīgs

mm

8.0
t

Blower Zāģskaidu aizvākšana
Hidraulisks ievades veltnis
Padeves virzošā plāksne
Sildītājs eļļai
Optiskā mērīšanas ierīce pieejama kā
papildaprīkojums.

Eļļas dzesētājs

Papildu aprīkojums

Uzlabojiet sava darba efektivitāti, izmantojot automātisko ķēdes spriegotāju.
AC 10 ir pieejams kā papildu aprīkojums malkas sagatavošanas iekārtai Easy
38, un to var uzstādīt arī uz iepriekš iegādātām malkas gatavošanas iekārtām
Easy 38. Skatiet 29. lpp.

HakkiFeed

371, 421, 422,
471, 472

HakkiLift

381

Cleaner

Patentētais attīrošais izvades
transportieris ir standartaprīkojums.
Grope izvades transportiera galā atdala
gružus no malkas.

Efektīvais hidrauliskais zāģis vada, turot
nospiestu vadības sviras mēlīti. Tas
samazina griešanas ķēdes eļļas patēriņu.
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Ergonomiskajā un ērti lietojamā vadības
panelī atrodamas visas vadības ierīces,
kādas nepieciešamas, lai mašīnu
darbinātu.

Hidrauliskais padeves veltnis pieejams kā
papildu piederums.

HAKKI PILKE MALKAS GATAVOŠANAS IEKĀRTAS
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Expert

37

Hakki Pilke Expert 37 ir otimāli piemērota profesionālai lietošanai, kā
arī ir unikāla opcija prasīgai lietošanai mājsaimniecībā vai kā iekārta,
kas spēj sagatavot lielu malkas daudzumu.

EXPERT 37

370

Kaut arī tai nepieciešama nelielu jaudu (7,5 kW), Expert 37 ir izturīga mašīna,
ar ko var efektīvi skaldīt gandrīz 40 cm biezus klučus. Šī izcilā spēja vislabāk
izpaužas, kad malka jāgatavo no dažādu izmēru baļķiem. Iekārtas ātrums
automātiski pieregulējas (5,5 vai 7 t) atbilstīgi baļķu izmēriem.

mm

600
mm

Padeves transportierim var likt kustēties
pretējā virzienā un skaldīšanas ciklu var
iedarbināt manuāli, izmantojot pedāļus.

7.0
t

• PATĒRĒ MAZ JAUDAS
• EKPLUATĀCIJĀ DROŠAS
MEHĀNISKĀS FUNKCIJAS
• VAR APRĪKOT AR BAĻĶU
PACĒLĒJU VAI PADEVES
TRANSPORTIERI
• VISPOPULĀRĀKĀ KOPŠ 1997.
GADA

TEHNISKIE DATI
Ieslīpais padeves transportieris nodrošina
pareizu baļķu novietojumu.

Opcijas

Maksimālais baļķa diametrs

370 mm

Swivel out-feed conveyor **

Maksimālais baļķa garums

600 mm

Izvades transportiera tīrīšana ***

Maksimālais skaldīšanas spēks

7.0 t

Izvades pagarinājums

Sliede

16”

Blower Zāģskaidu aizvākšana

Barošanas avots

TR, combi

Padeves virzošā plāksne

Skaldīšanas asmens

2/4-daļīgs

Eļļas dzesētājs

Izvades transportiera garums

4m

Veltņu šļūtenes komplekts

Ievades transportiera garums

2.2 m

Papildu vārsts
Skaldīšanas asmens

Standarta aprīkojums

HAKKI PILKE MALKAS GATAVOŠANAS IEKĀRTAS

6-daļīgs

Automātiska ķēdes eļļošana

Papildu aprīkojums

Automātisks ātruma vārsts

HakkiFeed

371
(421, 422, 471
and 472) *
371

GABARĪTIZMĒRI transporta pozīcijā
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1m

Augstums

2,520 mm

HakkiLift

Platums

2,450 mm

Cleaner

Garums

850 mm

Svars

810 kg

* nepieciešams papildu vārsts un speciāls aprīkojums
** komplektācijā ir izvades ātruma kontroles vārsts
*** pieejams tikai pagriežamajam izvades transportierim

HAKKI PILKE MALKAS GATAVOŠANAS IEKĀRTAS
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Falcon 35

Attīrošais izvades transportieris atdala
gružus, tāpēc malka ir tīrāka.

Ērta instrumentu kaste ir standartā.

TEHNISKIE DATI

Ergonomiskais un ērti lietojamais vadības
panelis ļauj mašīnu viegli vadīt.

GABARĪTIZMĒRI transporta pozīcijā

Maksimālais baļķa diametrs

350 mm

Augstums

2,530 mm

Maksimālais baļķa garums

500 mm

Platums

2,550 mm

Maksimālais skaldīšanas spēks

7.0 t

Garums

1,250 mm

Sliede

16”

Svars

870 kg

Barošanas avots

TR, electric
motor

Opcijas

Skaldīšanas asmens

2/4-daļīgs

Sildītājs eļļai

Izvades transportiera garums

4m

Izvades pagarinājums

2.2 m

Blower Zāģskaidu aizvākšana

Ievades transportiera garums

Standarta aprīkojums

Hydraulic in-feed roller
Padeves virzošā plāksne

Swivel out-feed conveyor

Eļļas dzesētājs

Izvades transportiera tīrīšana

Skaldīšanas asmens

Automātisks ātruma vārsts

Veltņu šļūtenes komplekts

Falcon savā kategorijā izceļas ar ātrāko skaldīšanu, kāda tirgū līdz
šim ir pieejama, savukārt, vadības svira padara šo mašīnu par ļoti
ērti izmantojamu.

Drošības pārsegs

Papildu vārsts

Automātiska ķēdes eļļošana

Papildu aprīkojums

Tā kā iekārtai ir hidrauliskais zāģis un transportieris, tai nav ķīļsiksnu. Drošību
un komfortu nodrošina viengabala drošības pārsegs. Regulējams hidrauliskais
eļļas sūknis nodrošina ilgu ķēdes un sliedes kalpošanas laiku. Eļļas sūknis
eļļu saņem no atsevišķas tvertnes, kuru var ātri nomainīt, neko nesajaucot.
Mašīnas atklāto apakšējo daļu var viegli notīrīt, bet integrētā instrumentu
kaste nodrošina, ka svarīgākie piederumi vienmēr ir pa rokai. Pateicoties
mūsu plašajam piederumu klāstam, jūs varat mašīnu viegli pielāgot atbilstoši
jūsu vajadzībām.

Instrumentu kaste

Izvades ātruma vadība

1m

6-daļīgs

HakkiFeed

371
(421, 422, 471
and 472) *

HakkiLift

Falcon

Cleaner
* nepieciešams papildu vārsts
Hidrauliskās šļūtenes var viegli pieslēgt
iekārtai ar ātrdarbīgiem savienotājiem,
kas pieejami kā papildu piederums.

FALCON 35
• ĀTRĀKAIS SKALDĪŠANAS CIKLS
SAVĀ KATEGORIJĀ

350

• AR VIENU ROKU VADĀMA SVIRA

mm

• ĀTRDARBĪGAS HIDRAULISKĀS
FUNKCIJAS – BEZ ĶĪĻSIKSNĀM
• ZĀĢA ĶĒDES EĻĻOŠANA AR
REGULĒJAMU SŪKNI

500
Efektīvs hidrauliskais zāģis.

mm

7.0
t
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TEHNISKIE DATI

Raven 30

Maksimālais baļķa diametrs

300 mm

Maksimālais baļķa garums

500 mm

Maksimālais skaldīšanas spēks

6t

Sliede

15”

Barošanas avots

TR, electric
motor

Skaldīšanas asmens

2/4-daļīgs

Izvades transportiera garums

4m

Ievades transportiera garums

2.2 m

Padeves transportiera reversa vārsts
standarta un ‘deluxe’ modeļiem ir
pieejams kā izvēles aprīkojums.

Standarta aprīkojums
Drošības pārsegs
Automātisks ātruma vārsts
Automātiska ķēdes eļļošana

GABARĪTIZMĒRI transporta pozīcijā
Augstums

2,450 mm

Platums

2,500 mm

Garums

1,200 mm

Svars

750 kg

Opcijas
Izvades pagarinājums

Padeve ar transportiera lentes palīdzību
standarta un ‘deluxe’ modeļiem (augšā)
un ar rulli ar ķīļiem bāzes modelī
(apakšā).

1m

Padeves virzošā plāksne
Sildītājs eļļai

Hakki Pilke Raven 30 ir malkas gatavošanas iekārta, kas konstruēta
un izgatavota Somijā. Mašīnas tiešas piedziņas hidrauliskā sistēma
nodrošina vienlaicīgas funkcijas, un tās aktivizē ar ērti darbināmu vadības sviru. Izturīgā konstrukcija un minimāla nepieciešamā apkope
nodrošina, ka mašīnas darbība ir ekonomiska. Bet tās ērtā darbināšana, kā arī pietiekamais skaldīšanas spēks ļauj iekārtai saskaldīt pat
vislielākos baļķus, tāpēc malkas sagatavošana tagad ir kļuvusi tik
viegla kā vēl nekad.
Viengabala pārsegs, kas savienots ar mašīnas vadību un aprīkots ar gāzes
amortizatoriem, nodrošina drošu ekspluatāciju un ērtu zāģa ķēdes apkopi.
Traucējumu gadījumā pārsegu var arī viegli atvērt. Zemais jaudas patēriņa
līmenis un tās svars ļauj mašīnu lietot ar vieglāku aprīkojumu. Lai nokomplektētu malkas gatavošanas iekārtu atbilstīgi jebkurai vajadzībai, ir iespējams
izmantot papildu piederumus, savukārt, lai vēl vairāk samazinātu darba slodzi, var izmantot baļķu pacēlēju. Sešdaļīgais saskaldīšanas asmens parocīga
izmēra malkā sacirtīs pat viscietākos baļķus.

• KONSTRUĒTA
UN IZGATAVOTA
SOMIJĀ
• IZTURĪGA
KONSTRUKCIJA,
UN TAI
NEPIECIEŠAMA
TIKAI MINIMĀLA
APKOPE

Skaldīšanas asmens

6-daļīgs

Papildu aprīkojums
HakkiLift

Raven *

HakkiFeed

371, 421 *

Cleaner
* nepieciešams papildu vārsts

• DROŠA
• IEKĀRTA VAR
TIKT APRĪKOTA
ATBILSTOŠI
VAJADZĪBĀM

Ir pieejami trīs dažādi Raven 30 malkas gatavošanas iekārtas modeļi: bāzes,
standarta un ‘deluxe’. Bāzes modelim ir rullis ar ķīļiem, savukārt, standarta
modelim izmanto transportiera lenti. Abiem šiem modeļiem ir fiksēts izvades
transportieris. ‘Deluxe’ modelis aprīkots ar ievades transportiera lenti un uz
sāniem pagriežamu izvades transportieri.

RAVEN 30

300
mm

500

Ievades transportiera reversa vārstu, kas standarta un ‘deluxe’ modeļiem
pieejams kā papildu aprīkojums, var tikt izmantots, lai bīdītu baļķus uz
priekšu un atpakaļ, neatkarīgi no mašīnas funkcijas. Raven 30 malkas gatavošanas iekārta, pateicoties tās īpašībām, ir ideāli piemērota kopīgai izmantošanai vairākiem lietotājiem.

mm

4.0
t

‘Deluxe’ modelis standartā ir aprīkots ar
hidrauliski vadāmu pagriežamu izvades
transportieri.
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OH 27

OH 27

270
mm

600
mm

5.5

• TRADICIONĀLA MALKAS
GATAVOŠANAS IEKĀRTA AR
RIPZĀĢI

t

• 5,5 TONNU SKALDĪŠANAS SPĒKS
IR STANDARTĀ
• VIEGLA UN DROŠA SKALDĪŠANA
Hakki Pilke OH 27 ir ērti lietojama malkas gatavošanas iekārta, kas
paredzēta izmantošanai mājsaimniecībās. To var aprīkot ar atsevišķu
elektromotoru vai darbināt ar traktoru. OH 27 ir ievades transportieris, kas atvieglo malkas gatavošanas procesu un nogādā to tieši uz
šķūni, kaudzi vai autopiekabi.
Atkarībā no izmantotā asmens, kluci var saskaldīt arī sešās daļās, tādējādi
sagatavojot ērti lietojama izmēra malkas pagales pat no resniem bluķiem.
Hakki Pilke OH 27 ripzāģa zobiem ir gali, kas ir no cieta materiāla, lai varētu
zāģēt netīru koksni. Skaldīšanas rāmis un stingra baļķu prese skaldīšanu
padara vieglu un neapgrūtinošu. Hakki Pilke OH 27 mašīnai ir pieejams vārsts
(papildu piederums), kas automātiski paātrina skaldīšanas ciklu. Tas paātrina
skaldīšanas ciklu baļķiem, kuriem nepieciešams līdz 33% mazāks spēks.

Sešdaļīgs skaldīšanas asmens pieejams kā
papildu piederums.

TEHNISKIE DATI

Ātruma vārsts paātrina skaldīšanu, kad
jāizmanto mazāka jauda.

Opcijas

Maksimālais baļķa diametrs

270 mm

Izvades pagarinājums

0.8 m

Maksimālais baļķa garums

600 mm

Skaldīšanas asmens

6-daļīgs

Maksimālais skaldīšanas spēks

5.5 t

Automātisks ātruma vārsts

Ripzāģis

700 mm

Barošanas avots

TR, combi

Papildu aprīkojums

Skaldīšanas asmens

2/4-daļīgs

Izvades transportiera garums

3.2 m

Skaldīšanas rāmja garums

1.8 m

HakkiFeed

371

Standarta aprīkojums
Skaldīšanas asmens ar cietām smailēm

GABARĪTIZMĒRI transporta pozīcijā

Ripzāģis ar rūdītiem zobu galiem ir
standartā.
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Augstums

2,480 mm

Platums

2,550 mm

Garums

800 mm

Svars

560 kg

Skaldīšanas asmens augstumu var ātri un
ērti regulēt ar sviru.

HAKKI PILKE MALKAS GATAVOŠANAS IEKĀRTAS
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Hawk 25

TEHNISKIE DATI
Hakki Pilke Hawk 25 ir ātrdarbīga malkas gatavošanas iekārta mājsaimniecībām un vasarnīcām. Pateicoties transporta šasijai, mašīna ir
ērti un viegli pārvadājama, piemēram, ar kvadraciklu, lai nogādātu to
tieši līdz vietai, kur atrodas kokmateriāli.
Pateicoties hidrauliskajām funkcijām (nav ķīļsiksnu), iekārtai vajadzīga pavisam neliela apkope. Hakki Pilke Hawk 25 savā cenu intervālā ir lietotājam
draudzīga un ārkārtīgi efektīva malkas gatavošanas iekārta. Hawk 25 iekārta
ir pieejama trīs veidos: kā ar traktoru darbināms modelis; aprīkots ar elektromotoru; aprīkots ar 13 ZS benzīna dzinēju.

Izvades pagarinājums (1 m) pieejams kā
papildu piederums.

Maksimālais baļķa diametrs

250 mm

Maksimālais baļķa garums

400 mm

Maksimālais skaldīšanas spēks

3.5 t

Sliede

13”

Barošanas avots

TR, electric motor, combustion
engine

Skaldīšanas asmens

2/4-daļīgs

Izvades transportiera garums

2m

Skaldīšanas rāmja garums

1.8 m

Standarta aprīkojums

• ĀTRDARBĪGA
MALKAS
GATAVOŠANAS
IEKĀRTA
MĀJSAIMNIECĪBĀM
UN VASARNĪCĀM
• VIEGLI UN ĀTRI
TRANSPORTĒJAMA

Drošības pārsegs
Automātiska ķēdes eļļošana

GABARĪTIZMĒRI transporta pozīcijā

HAWK 25

• PATEICOTIES
HIDRAULISKAI
FUNKCIJAI, APKOPE
IR MINIMĀLA

250

• LIETOTĀJAM
DRAUDZĪGA MAŠĪNA

mm

Ekonomiskā benzīna dzinēja patēriņš ir
tikai aptuveni 1,2 l/h.

mm

elektromotors/
iekšdedzes
dzinējs

Augstums

2,550 mm

2,550 mm

Platums

1,000 mm

1,400 mm

Garums

2,400 mm

2,400 mm

Svars

415 kg

475 kg

Ar traktoru darbināmās iekārtas var
transportēt, izmantojot traktora
pacelšanas aprīkojumu.

Opcijas

400
3.5

Izvades pagarinājums

1m*

Skaldīšanas asmens

6-daļīgs

Papildu aprīkojums

t

HakkiFeed
Ērta instrumentu kaste ir standartā.
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TR
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* Pieejams tikai TR modelim

371
Iekārtas atveramā konstrukcija atvieglo
apkopi.
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HH 100

HH 100

EAGLE

Eagle

450

270

mm

mm

1,050

450

mm

mm

7.0
t

Ja nepieciešamas garas malkas pagales vai, ja saskaldāmie baļķi ir
īpaši cieti, ar traktora darbināmais Hakki Pilke HH 100 hidrauliskais
skaldītājs ir ideāla izvēle gan sadzīves, gan profesionālai lietošanai.
HH 100 tiek darbināta ar traktora hidraulisko sistēmu ar ieteicamo
jaudu 40–50 l/min.

• VIEGLI LIETOJAMA

Skaldīšanas cikla ilgumu var regulēt atbilstīgi bluķim, un mašīna ir viegli un
efektīvi darbināma. Mainot skaldīšanas asmens augstumu, lietotājs var izvēlēties, cik gabalos koksne tiks saskaldīta. Ja bluķa saskaldīšanai nav vajadzīgs
liels spēks, HH 100 var tikt aprīkots ar vārstu, kas par 33 % paātrina skaldīšanas ciklu.

• PIEMĒROTA
ARĪ MAZĀKIEM
TRAKTORIEM

• DROŠS UN LABI
AIZSARGĀTS
RIPZĀĢIS

• STABILA UN
IZTURĪGA
• ĻOTI JAUDĪGA

Hakki Pilke Eagle ripzāģis baļķu sagriešanu un sadalīšanu padara
vienkāršu un ērtu.
Pieejamas ar traktoru darbināmas un elektriski darbināmas iekārtas versijas.
Ripzāģim ir zobi ar rūdītiem galiem, lai varētu zāģēt netīru koksni. Hakki
Pilke Eagle var tikt aprīkots ar transporta riteņiem, lai mašīnu varētu vieglāk
pārvietot.

Maksimālais baļķa diametrs

450 mm

Maksimālais baļķa diametrs

270 mm

Maksimālais baļķa garums

1,050 mm

Maksimālais baļķa garums

450 mm

Maksimālais skaldīšanas spēks

7.0 t

Barošanas avots

Barošanas avots

tractor hydraulics,
max 50 l/min

TR, electric
motor

Standarta aprīkojums

2/4-daļīgs

Standarta aprīkojums
Skaldīšanas asmens

• PILNĪBĀ VĪTŅOTS
TĒRAUDA KONUSS

TEHNISKIE DATI

TEHNISKIE DATI

Skaldīšanas asmens

• ZOBI AR RŪDĪTIEM
GALIEM

4-daļīgs

Automātiskais ātruma vārsts ir lielisks
piederums traktoriem ar mazāku
hidrauliskās eļļas padeves ražību (mazāk
par 40 l/min).

GABARĪTIZMĒRI transporta pozīcijā
Augstums

1,100 mm

Platums

2,700 mm

Garums

950 mm

Svars

230 kg

Asmens ar smaili no cieta materiāla

Droša sadalīšana ar tērauda konusu.

GABARĪTIZMĒRI transporta pozīcijā
Augstums

1,300 mm

Platums

950 mm

Garums

1,700 mm

Svars

185 kg

Opcijas
Transporta riteņi

Opcijas
Skaldīšanas asmens
Ātruma vārsts
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6-daļīgs
Skaldīšanas asmens augstumu var ērti
regulēt ar sviru.
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Mašīnai izmanto vienkāršu griešanas
rāmi, kurā bluķi sagriež 700 mm diametra
ripzāģis ar rūdītiem galiem.
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Baļķu pacēlēji

HAKKILIFT 381
Maksimālais baļķa
diametrs

380 mm

Ar HakkiLift baļķu pacēlēju palīdzību jūs varat pacelt un uzlikt baļķus uz malkas gatavošanas mašīnas. HakkiLif spēj viegli pacelt un nogādāt līdz ievades
transportierim pat vislielākos baļķus, tādējādi nodrošinot drošu un ergonomisku darbību.

Maksimālais baļķa garums

4,000 mm

Pacēlēja garums

2,220 mm

Pacēlēja platums

1,100 mm

Svars

70 kg

Pacelšanas amplitūda

50/1,000 mm

Hidrauliskais baļķu pacēlējs malkas gatavošanas iekārtai Hakki Pilke Easy 38.
To pievieno montāžas ailām, kas ir mašīnas sānos, ievades pusē. Lai transportētu, pacēlēju var novietot mašīnas galā vertikāli. Pacēlēju vada ar hidrauliskās jaudas sviru vadības panelī.

HAKKILIFT FALCON

HAKKILIFT RAVEN
Maksimālais baļķa
diametrs

300 mm

Maksimālais baļķa garums

4,000 mm

Pacēlēja garums

2,350 mm

Pacēlēja platums

1,170 mm

Svars

95 kg

Pacelšanas amplitūda

50/850 mm

Hidrauliskais baļķu pacēlējs malkas gatavošanas iekārtai Raven 30. Baļķu
pacēlēju pieslēdz malkas mašīnas hidrauliskai sistēmai. To darbina ar atsevišķu vadības vārstu. Lai transportētu, pacēlēju var novietot mašīnas galā
vertikāli.

HAKKILIFT 371
Maksimālais baļķa
diametrs

370 mm

Maksimālais baļķa garums

4,000 mm

Pacēlēja garums

2,150 mm

Pacēlēja platums

1,100 mm

Svars

70 kg

Pacelšanas amplitūda

50/850 mm

Maksimālais baļķa
diametrs

380 mm

Maksimālais baļķa garums

4,000 mm

Pacēlēja garums

2,150 mm

Pacēlēja platums

1,150 mm

Svars

70 kg

Pacelšanas amplitūda

50/1,000 mm

Hidrauliskais baļķu pacēlējs malkas gatavošanas iekārtai Hakki Pilke Falcon.
Pacēlēju pieslēdz malkas gatavošanas iekārtas hidrauliskai sistēmai ar vadības
vārstu (papildu aprīkojums), un to var viegli transportēt kopā ar iekārtu.

HAKKILIFT 421
Maksimālais baļķa
diametrs

420 mm

Maksimālais baļķa garums

4,000 mm

Pacēlēja garums

2,150 mm

Pacēlēja platums

1,150 mm

Svars

80 kg

Pacelšanas amplitūda

50/1,200 mm

Hidrauliskais baļķu pacēlējs iekārtai Hakki Pilke Easy 42. Pievieno malkas gatavošanas iekārtas hidroizvadu ātrdarbīgiem savienotājiem. Lai transportētu,
baļķu pacēlēju var pagriezt pret malkas gatavošanas iekārtas priekšgalu un
nobloķēt.

Hidrauliskais baļķu pacēlējs malkas gatavošanas iekārtām Expert 37 un
Expert 30. Baļķu pacēlēju pieslēdz malkas gatavošanas iekārtas hidrauliskai sistēmai. To darbina ar atsevišķu vadības vārstu. Lai transportētu,
baļķu pacēlēju var pagriezt pret malkas gatavošanas iekārtas priekšgalu un
nobloķēt

Baļķu pacēlēji tiek piegādāti kopā ar
transporta balstu, kas ļauj iekārtu un
baļķu pacēlēju darba zonā pārvietot
vienlaicīgi. Ņemiet vērā, ka šo mehānismu nedrīkst izmantot pārvadāšanai pa
ceļiem.
Balsts ir iebūvēts plecā.
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Transporta balstu izvelk no pleca un
pārliek pāri ievades transportierim.

HAKKI PILKE MALKAS GATAVOŠANAS IEKĀRTAS

25

Baļķu statīvi

Baļķu padeves galdi

HAKKIFEED 371

HAKKIFEED 471

Baļķu statīva garums

2,350 mm
2,080 mm

Baļķu padeves galda
garums

3,600 mm

Baļķu statīva platums
Svars

200 kg

950–1,500 mm

Augstums

880/1,220 mm

Baļķu padeves galda platums, regulējams
Augstums, regulējams

1,000–1,440 mm

Svars

616 kg

HakkiFeed 371 baļķu statīva slīpā konstrukcija atvieglo baļķu padevi uz
malkas gatavošanas iekārtas transportiera lenti. Statīva izturīgā konstrukcija
nodrošina, ka to var izmantot gandrīz ar visiem malkas gatavošanas iekārtu
modeļiem.

HAKKIFEED 422
Baļķu statīva garums

2,480 mm

Baļķu statīva platums

2,280 mm

Augstums, regulējams

880-1,320 mm

Svars

285 kg

HakkiFeed 471 baļķu galdam ir divas izturīgas padeves ķēdes. Divi transportēšanas veltņi nodrošina baļķu padevi sānu virzienā – uz malkas sagatavošanas iekārtas ievades transportiera lenti. HakkiFeed 471 baļķu galdu var
pagarināt, lai tā kopējais garums, kopā ar 2 metrus gariem pagarinātājiem,
sasniegtu 6 metrus. HakkiFeed 471 galdam ir sešas vertikāli regulējamas
kājas, kas ļauj to viegli uzstādīt uz nelīdzenas virsmas. HakkiFeed 471 baļķu
padeves galdu var viegli pievienot modeļiem 38, 42 un 50. Izmantojot vārstu
un savienotāju komplektu (papildu piedrums), HakkiFeed 471 var izmantot
arī ar modeļiem Expert un Falcon.

1,230–1,660 mm

HAKKIFEED 472

Pateicoties hidrauliskai padeves ietaisei, HakkiFeed 422 baļķu statīvs atvieglo
baļķu padošanu padeves veltņiem. Padeves veltņi griežas vienlaicīgi ar malkas
mašīnas transportiera lenti, nodrošinot, ka baļķi turpina pārvietoties. HakkiFeed 422 baļķu statīvu var pievienot modeļiem 38, 42 un 50, bet, izmantojot
papildu vārstu un savienotāju komplektu, arī modeļiem Expert un Falcon.

Baļķu padeves galda
garums

3,600 mm

Baļķu padeves galda
platums

2,200 mm

Augstums, regulējams

1,000–1,440 mm

Svars

925 kg

HakkiFeed 472 baļķu galdam ir trīs padeves ķēdes un mehāniski atdalītāji,
kuri nodrošina, ka padeves ietaise vienā reizē pārvieto uz trīsveltņu
sānu padeves mehānismu tikai vienu baļķi. Sānu padeves mehānisms ir
sinhronizējams ar malkas mašīnas transportieri, nodrošinot, ka uz malkas
sagatavošanas iekārtas skaldīšanas ierīci tiek virzīti pat viscietākie stumbri.
HakkiFeed 472 baļķu galda izturīgā konstrukcija ļauj, izmantojot
pagarinātājus, kuru garums ir no 2 līdz 6 metriem, paplašināt uzkraušanas
platību. Tas nozīmē, ka uz galda var sakraut baļķus garumā no 2,5 līdz 5
metriem. Pateicoties deviņām regulējamām kājām, baļķu galds ir pietiekami
izturīgs lietošanai ārpus telpām. Modeļiem 38, 42 un 50 ir savienotāji, kas
paredzēti HakkiFeed 472 galdam. Galdu var pievienot Expert un Falcon
modeļiem ar atsevišķa vārsta un savienotāju komplektu palīdzību.
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Papildu aprīkojums and equipment

AUTOMĀTISKAIS
ĶĒDES SPRIEGOTĀJS
Papildu aprīkojums Easy 38

HAKKIPILKE CLEANER
Platums

2,870 mm

Garums

1,190 mm

Augstums, regulējams

max 2,870 mm

Svars

500 kg

Malkas tīrīšana paātrina žūšanas procesu un nodrošina pastāvīgu kvalitāti.
Izvades transportieris pārvieto malku uz tīrītāja rotējošo cilindru, kas atdala
gružus un ar virzošo plākšņu palīdzību pārvieto to uz vēlamo vietu. Piemēram,
izmantojot virzošās plāksnes (standarta aprīkojums), malku no tīrītāja var tālāk
sabērt maisos.
Uz sāniem pagriežamo izvades transportieri (3 m), kas ir pieejams kā papildu aprīkojums, var izmantot malkas iekraušanai ratiņos. Hakki Pilke tīrītājs ir
pieejams ar elektrisko un hidraulisko piedziņu. Pateicoties regulējamam augstumam, tīrītāju var pievienot praktiski jebkuram malkas gatavošanas iekārtu
modelim.

Sliede

16”

Griešanas ķēde

.325 1.5 mm
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AC 10 nodrošina optimālu malkas gatavošanas iekārtas ķēdes spriegojumu,
pasargājot ķēdi no tās atvienošanās vai pārraušanas. Pareizs ķēdes spriegojums ievērojami paildzina ķēdes un sliedes kalpošanas laiku. AC 10 nav
nepieciešama nekāda manuāla spriegošana. Automātiskais spriegotājs nodrošina, ka ķēdes nomaiņa ir ātra un ērta. Jūs varat nomainīt ķēdi ātrāk nekā
40 sekundēs, un tas ievērojami palielina ražīgumu.

HIDRAULISKAIS
PADEVES VELTNIS

INSTRUMENTU KASTE

Hidrauliskais padeves veltnis nodrošina
efektīvu darbu.

Instrumentu kaste nodrošina, ka svarīgākie piederumi vienmēr ir pa rokai.

HIDRAULISKAIS PAGRIEŽAMAIS IZVADES
TRANSPORTIERIS
Uz sāniem pagriežamo hidraulisko
transportieri ir viegli lietot, un tas ļauj
nogādāt pagales līdz vēlamajai pozīcijai.

HAKKIPILKE BLOWER
Platums

530 mm

Garums

325 mm

Augstums

410 mm

Svars

17 kg

Integrētais Hakki Pilke zāģskaidu pūtējs caur izlādes šļūteni efektīvi aizpūš
zāģskaidas uz vēlamo vietu. Līdz ar to iekārtas apkārtne paliek tīra, un vērtīgais laiks netiek tērēts zāģskaidu nokopšanai. Iebūvētais zāģskaidu pūtējs
izmanto pats savu hidraulisko sistēmu. Tas ir standarts Easy 50s modeļos,
bet to var iegādāties kā papildu aprīkojumu, lai izmantotu ar gandrīz visiem
ripzāģu modeļiem. Piezīme! Zāģskaidu pūtēja izmēri norādīti bez stiprinājuma mehānisma.

IZVADES
PAGARINĀJUMS
Length

GRĀBEKLIS SKAIDĀM

MAISIŅŠ DARBARĪKIEM

Grābeklis skaidām ir teicams darbarīks,
lai apkārtne ap iekārtu paliktu tīra. Nav
iekļauts grābekļa kāts.

Pamata instrumenti asmeņu apkopei. Tajā ir zāģa ķēdes vīle, plakanais
skrūvgriezis, 13 mm atslēga un 4 mm
sešstūraina atslēga.

1m*

* OH 27 malkas gatavošanas iekārtai 0,8 m

Iekārta var tikt novietota transporta pozīcijā vienīgi ar oriģinālo izvades transportieri. Uzstādot izvades pagarinājumu, pievērsiet uzmanību transportam.
Izņēmums! Hawk 25 var tikt novietota transporta pozīcijā ar vienu metru
garu izvades pagarinājumu. Hawk 25 izvades pagarinājums ir pieejams tikai
TR modelim.
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TEHNISKIE DATI

MODELIS
Iezīmes
Ieteicamā lietošana
– izmantošana mājsaimniecībā
– profesionāla izmantošana
– rūpnieciska ražošana
Maksimālais baļķa diametrs (mm)
Maksimālais baļķa garums (mm)
Zāģēšanas metode
– ripzāģa diametrs Ø mm
– ķēdes zāģis, Sliede (mm)
Saskaldīšanas spēks (t)
Optiskā mērierīce
Hidrauliskais pagriežamais izvades transportieris
Izvades transportiera tīrīšana
Izvades pagarinājums (1 m)
Blower Zāģskaidu aizvākšana
Hidrauliskais ievades veltnis
Padeves virzošā plāksne
Sildītājs eļļai
Eļļas dzesētājs
Barošanas avots
Traktors (kardānvārpsta)
Traktors/ elektromotors
Elektromotors (kW)
Iekšdedzes dzinējs (ZS)
Patērējamā jauda (ZS)
Drošinātāja lielums (A)

Easy 50s

Easy 42

⋆
⋆
470
600

⋆
⋆
420
600

508
30
•
•
•

508
13.5
•
•
■
■
■
•
•
■
•

Easy 38

Expert 37

Falcon 35

Raven 30

OH 27

Hawk 25

Eagle

HH 100

⋆
⋆

⋆
⋆

⋆
⋆

⋆

⋆

⋆

⋆

⋆

380
600

370
600

350
500

300
500

270
600

250
400

270
450

450
1,050

406
8.0
■
■
•
■
■
■
■
■
■

406
7.0

406
7.0

381
6.0

■
■
■

•
■
■
■
■
■

700

•
•
•
■
•

■

5.5

7.0

■ (0.8 m)

■ (TR)

•

■
■

■

•
•
• (15)

•
•
• (15)

•
•
• (10)

•
•
• (7.5)

•
• (10 kW)
• (7.5)

• (5.5)

•
•
• (7.5)

50
35

50
35

35
25

30
20

20
20

20
16

30
20

Iekārtas gabarītizmēri transporta stāvoklī
Augstums (mm)
2,900
2,500
2,520
2,520
Platums (mm)
3,100
2,700
2,480
2,450
Garums (mm)
1,520
1,360
1,300
850
Svars (kg)
2,200
1,170
880
810
Izvades transportiera garums (m)
4.0**
4.0**
4.0**
4.0*
* pieejams tikai ar uz sāniem pagriežamo izvades transportieri

Skaldīšanas asmeņi
2/4
6
8
12
16

■

700
330
3.5

•

•

• (4.0)
• (13)
20
16

• (4.0)
20
16

em /
id

TR

2,530
2,450
2,480
2,550 2,550
1,300
2,550
2,500
2,550
1,000 1,400
950
1,250
1,200
800
2,400 2,400
1,700
870
750
560
415
475
185
3.2
2.0
4.0**
4.0*/**
** uz sāniem pagriežamais izvades transportieris kā standarta aprīkojums

Easy 50

Easy 42

Easy 38

Expert 37

Falcon 35

Raven 30

OH 27

Hawk 25

■
•
■
■
■

•
■
■
■

•
■
■

•
■

•
■

•
■

•
■

•

■

■

■

■

Baļķu pārvietošana
Baļķu pacēlēji
– HakkiLift Raven
– HakkiLift 371
– HakkiLift Falcon
– HakkiLift 381
– HakkiLift 421

◦

Eagle

1,100
950
2,700
230

HH 100

•
■

▫
▫
▫
■
■

Baļķu statīvi un padeves galdi
– HakkiFeed 371
– HakkiFeed 422
– HakkiFeed 471
– HakkiFeed 472

■
■
■

■
■
■

■
■
■
■

■

■

■
▫▫
▫▫
▫▫

■
▫
▫
▫

■

■

■

Malkas tīrīšana
■

– Cleaner
The manufacturer reserves the right to make changes.
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⋆ mēs iesakām

• pieejams

• standarta aprīkojums

◦ traktora hidrauliskā sistēma

■
■ papildu aprīkojums

▫ nepieciešams papildu vārsts

▫ ▫ nepieciešams papildu vārsts un speciāls aprīkojumsand special equipment

HAKKI PILKE MALKAS GATAVOŠANAS IEKĀRTAS
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Izgatavotājs

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

Importētājs

