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Najlepsze piło-łuparki na Świecie
Maaselän Kone Oy została założona w 1983 roku. Nasze znaczące
doświadczenie i kompetencje jako producenta piło-łuparek przejawia się w produktach wysokiej jakości, które są wykorzystywane na
całym świecie. Ponad 60% naszej produkcji jest eksportowane a nasi
importerzy znajdują się w 23 krajach. W większości z nich jesteśmy
wyraźnym liderem rynkowym.
Produkty naszej firmy są niepowtarzalnym połączeniem silnych tradycji oraz innowacji. Dzięki ciągłemu i systematycznemu ulepszaniu
produktów po kątem klienta nasza firma otrzymała certyfikat jakości
ISO 9001. Piło-łuparki Hakki Pilke są zachwalane przez użytkowników
oraz w testach przeprowadzanych przez profesjonalne czasopisma.
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PIŁO-ŁUPARKI HAKKI PILKE

SPIS TREŚCI
Piło-łuparki Hakki Pilke są produkowane w naszej fabryce w Haapajärvi, z wysokiej jakości podzespołów, przeważająco fińskiego
pochodzenia. Produkty naszej firmy są znane ze swojej użyteczności i
niezawodności. Klient jest zawsze najważniejszy w procesie projektowania. Dzięki długotrwałym pracom rozwojowym wydajność naszych
maszyn jest wyjątkowo wysoka. Naszym celem jest promowanie i
wykorzystanie naturalnych surowców odnawialnych oraz wspieranie
zrównoważonego rozwoju.
Nasze produkty i usługi pomagają klientom na całym świecie wykorzystać drewno do ogrzewania, gotowania oraz stwarzania odpowiedniego nastroju.

PIŁO-ŁUPARKI HAKKI PILKE

Podejmij rozsądną inwestycję
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Podejmij rozsądną inwestycję
Gdy decydujecie się Państwo na zakup piło-łuparki, jej cena nie jest
jednym kosztem jaki poniesiecie. Z piło-łuparką Hakki Pilke mogą
być Państwo pewni, że koszty użytkowania będą wyjątkowo niskie.
Każda piło-łuparka Hakki Pilke jest kompaktową maszyną o dużej
mocy, która łączy fińską technologię ze wzornictwem przemysłowym. W centrum naszych procesów projektowania leżą potrzeby
użytkownika, jakość produktu, wysoka wydajność oraz niskie koszty
użytkowania.
Szczególną uwagę zwracamy na ergonomię aby ułatwić eksploatację maszyn. Obsługa piło-łuparki Hakki Pilke jest bezpieczna w
każdych warunkach

Szybkie ustawienie i regulacja, płynny ruch materiału i niezakłócona
praca gwarantują ciągłą wysoką wydajność. Dzięki łatwości i minimalnym wymaganiom konserwacyjnym przerwy są krótkie, co daje więcej
czasu na wykorzystanie maszyny.

PIŁO-ŁUPARKA TO
NIE ZAKUP.
PIŁO-ŁUPARKA
HAKKI PILKE TO
INWESTYCJA.

Trwałość maszyn gwarantuje wysoką wartość odsprzedaży. Przez
wybór piło-łuparki Hakki Pilke podejmą Państwo inwestycję, która nie
straci na wartości. Hakki Pilke jest najbardziej popularną
piło-łuparką – nie bez powodu. Wyjątkowe cechy piło-łuparki Hakki
Pilke sprawiają, że jest najlepsza na świecie.

ERGONOMIA
WYSOKA

BEZPIECZEŃSTWO

UŻYTECZNOŚĆ

WIDOCZNE KOSZTY
– cena zakupu
WYSOKA

INNE KOSZTY UŻYTKOWANIA
– koszty obsługi maszyny
– koszty konserwacji
– wydajność produkcji
– koszt kapitału / wartość odsprzedaży

NISKIE KOSZTY

WARTOŚĆ

UŻYTKOWANIA

PRZY ODSPRZEDAŻY

KORZYŚCI

WYSOKA
NOWOCZESNY

WYDAJNOŚĆ

WYGLĄD
NISKIE
ZUŻYCIE

WYTRZYMAŁOŚĆ

ENERGII
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EASY 50S

Easy 50 S

470
mm

600

Hakki Pilke Easy 50s jest profesjonalną piło-łuparką o największej mocy na
rynku i wizytówką specjalistycznej wiedzy i pionierskiego charakteru Maaselän Kone Oy jako producenta piło-łuparek. Jeden metr sześcienny drewna
opałowego można wyprodukować za pomocą zaledwie siedmiu ruchów
siłownika, a dzięki automatycznej regulacji siły rozłupywania, maszyna jest
sprawna i wydajna.
Hakki Pilke Easy 50s jest ergonomicznym, niezawodnym wyposażeniem dla
profesjonalistów. Łatwy w użyciu pulpit sterowniczy sprawia, że maszyna
jest prosta w obsłudze. Podawanie, cięcie i rozłupywanie są sterowane przy
pomocy jednego joysticka, a oddzielny zawór sterujący umożliwia zatrzymanie i ruch wsteczny pasa taśmociągu. Regulowane podpory sprawiają, że
ustawienie maszyny na nierównej powierzchni jest łatwe. Platforma robocza
jest również wyposażona w regulowane podpory.

mm

30
t

Górny wspornik wyposażony w
mechanizm szybkiego zamykania
sprawia, że konstrukcja maszyny jest
znacznie mocniejsza.

Maszyna jest lekka jak na swój rozmiar a jej rozłożenie ciężaru jest idealne,
co oznacza, że może być bezpiecznie transportowana przy użyciu 3-punkowego zaczepu ciągnika średniej wielkości. Dzięki swoim wyjątkowym
cechom piło-łuparka Hakki Pilke Easy 50s jest preferowana przez profesjonalistów produkujących opał z najtwardszych gatunków drewna.

• WYSOCE WYDAJNA
PROFESJONALNA
PIŁO-ŁUPARKA DO
PRZEMYSŁOWEJ
PRODUKCJI DREWNA
OPAŁOWEGO

Łatwy w użyciu pulpit sterowniczy,
podawanie, cięcie i rozłupywanie są
sterowane za pomocą jednego joysticka.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Dodatkowe wyposazenie

Maks średnica kłody

470 mm

Podgrzewacz oleju

Maks deugosć ucinanych klockców

600 mm

Ostrze rozłupujące

Maks siła rozłupywania

30 t

2/4, 8, 12,
16-cz.

Prowadnica

20”

Przedłużenie taśmociągu

1 m **

Źródło zasilania

WOM, electric motor,
combi

HakkiFeed stół podawczy

422, 471, 472

Ostrze rozłupujące

6-cz.

• MODEL WOM, COMBI
LUB ELEKTRYCZNY

Długość taśmociągu odbiorczego

4m

Szer. taśmociągu odbiorczego

450 mm

• MOŻE ZOSTAĆ
WYPOSAŻONA W
RÓŻNE PODAJNIKI
I OSTRZA
ROZŁUPUJĄCE

Standardowe wyposażenie

Hakki Pilke Cleaner

* Długość z hydrauliczną rolką podawczą
** Transport, patrz strona 28

Optyczne urządzenie pomiarowe
Podajnik taśmowy (szer. x dł.)

0.3 x 2.85 m

Hydrauliczny taśmociąg odbiorczy obracający się
pionowo i poziomo
Taśmociąg odbiorczy z separatoreu śuieci
Kontrola szybkości wyjściowej
Osłona zabezpieczająca

Wymiana ostrza rozłupującego jest szybka
i bezpieczna dzięki zdejmowanemu
kołowrotowi.

Siła rozłupywania regulowana automatycznie (3 różne
ustawienia siły)
Automatyczne smarowanie łańcucha
Odciąg trocin
Hydrauliczna rolka podawcza
Wejściowa płyta prowadnicy
Chłodnica oleju

WYMIARY W Pozycji transportowej
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PIŁO-ŁUPARKI HAKKI PILKE

Wysokość

2,900 mm

Szerokość

3,100 mm

Głębokość

1,520 mm

Waga

2,200 kg

Standardowe oczyszczanie taśmociągu
odbiorczego.

PIŁO-ŁUPARKI HAKKI PILKE
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EASY 42

Easy 42

420
mm

600
Hakki Pilke Easy 42 jest sprawną i wydajną profesjonalną piło-łuparką. Maszyna może być użyta do cięcia i rozłupywania kłód o średnicy przekraczającej 40 cm.

mm

Hydrauliczna rolka podawcza jako
standard aby zapewnić wydajną pracę.

13.5

Cięcie za pomocą dużej 20” prowadnicy.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Dodatkowe wyposazenie

Maks średnica kłody

420 mm

Przedłużenie taśmociągu

Maks deugosć ucinanych klockców

600 mm

Odciąg trocin

Maks siła rozłupywania

13.5 t

Podgrzewacz oleju

Prowadnica

20”

Ostrze rozłupujące

6, 8, 12-cz.

Źródło zasilania

WOM, electric
motor, combi

HakkiFeed stół podawczy

422, 471, 472

HakkiLift

421

Ostrze rozłupujące

2/4-cz.

Cleaner bęben czyszczący

Długość taśmociągu odbiorczego

4m

Długość podajnika taśmowego

2,5 m *

t

Dzięki opatentowanej technologii dwóch cylindrów drewno na opał może
być produkowane skutecznie nawet z małych kłód. Siła rozłupywania automatycznie zmienia się w zakresie pomiędzy 3 a 13,5 tonami, co oznacza że
przy rozłupywaniu wąskich kłód maszyna pracuje szybciej i przy mniejszej
mocy. Cecha ta sprawia, że Hakki Pilke Easy 42 jest najbardziej wydajną
maszyną w swojej kategorii.
Maszyna jest wydajna i solidna. Może być również łatwo przestawiona i transportowana przy użyciu 3-punkowego zaczepu ciągnika średniej wielkości.
Dzięki wyposażeniu w czyszczący taśmociąg odbiorczy i stół na kłody HakkiPilke Easy 42 staje się wydajną, kompletną linia produkcyjną, która może być
również wykorzystana do wymagającego profesjonalnego użytku.

• NAJSZYBSZE CIĘCIE I
ROZŁUPYWANIE W TEJ
KATEGORII WIELKOŚCI BEZ
UTRATY MOCY
• TAŚMOCIĄG WYPOSAŻONY
W SEPARATOR ODPADÓW
• MODEL WOM, SILNIK
ELEKTRYCZNY LUB COMBI

Optyczne urządzenie pomiarowe jako
standard aby zapewnić pożądaną
długość drewna na opał.

1m

Standardowe wyposażenie
Optyczne urządzenie pomiarowe (in addition to the
mechanical measuring device)
Separator odpadów
Hydrauliczny taśmociąg odbiorczy
Kontrola szybkości wyjściowej
Osłona zabezpieczająca
Automatyczny zawór reg. szybkości
Automatyczne smarowanie łańcucha
Hydrauliczna rolka podawcza
Wejściowa płyta prowadnicy
Chłodnica oleju jako standard.

Chłodnica oleju

WYMIARY w Pozycji transportowej
Wysokość

2,500 mm

Szerokość

2,700 mm

Głębokość

1,360 mm

Waga

1,330 kg

* Długość z hydrauliczną rolką podawczą
Prosta hydrauliczna obsługa obrotowego
taśmociągu odbiorczego.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Easy 38

Maks średnica kłody

380 mm

Maks deugosć ucinanych klockców

600 mm

Maks siła rozłupywania

8.0 t

Prowadnica

16”

Źródło zasilania

WOM, em,
combi

Ostrze rozłupujące

2/4-cz.

Długość taśmociągu odbiorczego

4m

Długość podajnika taśmowego

2.2 m

• ERGONOMICZNA
BUDOWA
• ROZŁUPYWANIE
STEROWANE
ELEKTRONICZNIE

Standardowe wyposażenie

• MINIMALNE WYMAGANIA
KONSERWACYJNE

Obrotowy taśmociąg odbiorczy
Separator odpadów
Kontrola szybkości wyjściowej
Osłona zabezpieczająca
Automatyczny zawór reg. szybkości
Automatyczne smarowanie łańcucha
Zwijak węża
Dodatkowy zawór

EASY 38

WYMIARY w Pozycji transportowej
Wysokość

2,520 mm

Szerokość

2,480 mm

Głębokość

1,300 mm

Waga

880 kg

Easy 38 Hakki Pilke może ciąć i rozłupywać kłody o średnicy do 38
cm. Cięcie i rozłupywanie sterowane elektronicznie znacznie
zwiększa wydajność obróbki mniejszych kłód.

Dodatkowe wyposazenie

4-metrowy taśmociąg odbiorczy jest wyposażony w separator odpadów,
który oddziela drewno od nieczystości, przyspieszając proces suszenia
surowca. Cechy te sprawiają, że Hakki Pilke Easy 38 jest wydajną
alternatywą również dla profesjonalnych użytkowników. Dzięki swojej
budowie Hakki Pilke Easy 38 jest bardzo łatwa w obsłudze i konserwacji.

Przedłużenie taśmociągu

1m

Ostrze rozłupujące

6, 8-cz.

mm

600
mm

Optyczne urządzenie pomiarowe

8.0

Hydrauliczny taśmociąg odbiorczy

t

Odciąg trocin
Hydrauliczna rolka podawcza
Wejściowa płyta prowadnicy
Optyczne urządzenie pomiarowe
dostępne jako wyposażenie dodatkowe.

AC 10 – automatyczny napinacz łańcucha

380

Zwiększ wydajność z automatycznym napinaczem łańcucha. AC 10 jest
dostępny jako wyposażenie dodatkowe dla piło-łuparki Easy 38 i może zostać
zamontowany na zakupionej wcześniej piło-łuparce Easy 38. Patrz strona 29.

Podgrzewacz oleju
Chłodnica oleju
HakkiFeed stół podawczy

371, 422, 471,
472

HakkiLift

381

Cleaner bęben czyszczący

Opatentowany czyszczący taśmociąg
odbiorczy jako standard. Otwór na
końcu taśmociągu oddziela odpady od
drewna.

Wydajna hydrauliczna piła łańcuchowa
pracuje tylko przy wciśniętym joysticku.
Dzięki temu zmniejsza się zużycie oleju
łańcuchowego.
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Ergonomiczny i łatwy w użyciu pulpit
sterowniczy zawiera cały układ
sterowania potrzebny do obsługi
maszyny.

PIŁO-ŁUPARKI HAKKI PILKE

Hydrauliczna rolka podawcza dostępna
jako wyposażenie dodatkowe.
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Expert

37

Hakki Pilke Expert 37 doskonale nadaje się do profesjonalnego
zastosowania, ale chętnie kupują ją też wymagający użytkownicy
indywidualni oraz osoby produkujące większe ilości opału na spółkę
z sąsiadami.
Pomimo niskiego zapotrzebowania na moc (7,5 kW), Expert 37 jest
solidną maszyną, która może być skutecznie wykorzystana do
rozłupywania pni o grubości niemal 40 cm. Ta niezwykła moc jest
najbardziej widoczna przy produkcji drewna opałowego z kłód o różnym
rozmiarze. Szybkość maszyny jest regulowana automatycznie (5,5 lub 7
t) w zależności od rozmiaru kłody.

EXPERT 37

370
mm

600
mm

Ruch wsteczny taśmociągu
podawczego i cykl rozłupywania mogą
być włączone przy użyciu pedałów.

7.0
t

• NISKIE ZAPOTRZEBOWANIE
NA MOC
• NIEZAWODNIE FUNKCJE
MECHANICZNE
• MOŻE BYĆ WYPOSAŻONA W
PODNOŚNIK DO KŁÓD LUB
STÓŁ PODAWCZY
• NAJBARDZIEJ POPULARNY
MODEL OD 1997 ROKU

Ustawienie taśmociągu pod kątem
zapewnia prawidłową pozycję kłody.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Dodatkowe wyposazenie

Maks średnica kłody

370 mm

Obrotowy taśmociąg odbiorczy **

Maks. długość kłody

600 mm

Separator odpadów ***

Maks siła rozłupywania

7.0 t

Przedłużenie taśmociągu

Prowadnica

16”

Odciąg trocin

Źródło zasilania

WOM, combi

Wejściowa płyta prowadnicy

Ostrze rozłupujące

2/4-cz.

Chłodnica oleju

Długość taśmociągu odbiorczego

4m

Zwijak węża

Długość podajnika taśmowego

2.2 m

Dodatkowy zawór

Standardowe wyposażenie
Automatyczne smarowanie łańcucha

Ostrze rozłupujące

6-cz.

HakkiFeed stół podawczy

371
(422, 471 and
472) *

HakkiLift podnośnik kłody

371

Automatyczny zawór reg. szybkości

WYMIARY w Pozycji transportowej
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Wysokość

2,520 mm

Szerokość

2,450 mm

Głębokość

850 mm

Waga

810 kg

1m

Cleaner bęben czyszczący

* wymaga dodatkowego zaworu i specjalnego wyposażenia
** z zaworem kontroli szybkości wyjściowej
*** tylko do obrotowego taśmociągu odbiorczego

PIŁO-ŁUPARKI HAKKI PILKE
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Falcon 35

Czyszczący taśmociąg odb. oddziela
odpady dla czystszego drewna na opał.

Wygodna skrzynka na narzędzia jako
standard

Ergonomiczny i łatwy w obsłudze pulpit
sterowniczy.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYMIARY w Pozycji transportowej

Maks średnica kłody

350 mm

Wysokość

2,530 mm

Maks deugosć ucinanych klockców

500 mm

Szerokość

2,550 mm

Maks siła rozłupywania

7.0 t

Głębokość

1,250 mm

Prowadnica

16”

Waga

870 kg

Źródło zasilania

WOM, electric
motor

Dodatkowe wyposazenie

Ostrze rozłupujące

2/4-cz.

Podgrzewacz oleju

Długość taśmociągu odbiorczego

4m

Przedłużenie taśmociągu

2.2 m

Odciąg trocin

Długość podajnika taśmowego

Standardowe wyposażenie

1m

Hydrauliczna rolka podawcza
Wejściowa płyta prowadnicy

Obrotowy taśmociąg odbiorczy

Chłodnica oleju

Automatyczny zawór reg. szybkości

Ostrze rozłupujące

Osłona zabezpieczająca

Zwijak węża

W swojej kategorii Falcon może pochwalić się najszybszym
rozłupywaniem na rynku, a drążek sterowniczy sprawia, że maszyna jest bardzo prosta w obsłudze.

Separator odpadów

Dodatkowy zawór

Automatyczne smarowanie łańcucha

HakkiFeed stół podawczy

Dzięki temu, że zarówno piła, jak i taśmociągi, sterowane są hydraulicznie,
maszyna nie ma pasków klinowych. Pojedyncza osłona zabezpieczająca
zapewnia bezpieczeństwo i wygodę. Regulowana pompa hydrauliczna
smarująca łańcuch zapewnia długi okres użytkowania łańcucha i
prowadnicy. Pompa smarująca pobiera olej z oddzielnego zbiornika, który
może być szybko wymieniony nie powodując zabrudzeń. Otwarta
konstrukcja w dolnej części maszyny umożliwia łatwe czyszczenie a
wbudowana skrzynka na narzędzia zapewnia, że ważne wyposażenie jest
zawsze pod ręką. Dzięki szerokiemu wachlarzowi naszego wyposażenia
dodatkowego mogą Państwo łatwo dostosować maszynę do swoich potrzeb.

Skrzynka na narzędzia

371
(422, 471 and
472) *

HakkiLift

Falcon

Kontrola szybkości wyjściowej

6-cz.

Cleaner bęben czyszczący
* wymaga dodatkowego zaworu

Przewody hydrauliczne mogą być
łatwo podłączone do maszyny dzięki
szybkozłączkom dostępnym jako
wyposażenie dodatkowe.

FALCON 35
• NAJSZYBSZY CYKL
ROZŁUPYWANIA W SWOJEJ
KATEGORII

350

• DRĄŻEK STEROWNICZY
OBSŁUGIWANY JEDNĄ RĘKĄ

500

• SZYBKIE FUNKCJE
HYDRAULICZNE – BRAK
PASKÓW KLINOWYCH
• SMAROWANIE ŁAŃCUCHA
TNĄCEGO ZA POMOCĄ
REGULOWANEJ POMPY
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mm
mm

Wydajna piła hydrauliczna.

7.0
t

PIŁO-ŁUPARKI HAKKI PILKE
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Raven 30

Maks średnica kłody

300 mm

Maks deugosć ucinanych klockców

500 mm

Maks siła rozłupywania

6t

Prowadnica

15”

Źródło zasilania

WOM, electric
motor

Ostrze rozłupujące

2/4-cz.

Długość taśmociągu odbiorczego

4m

Długość podajnika taśmowego

2.2 m

Podawanie drewna za pomocą
taśmociągu o szorstkiej powierzchni.

Standardowe wyposażenie
Osłona zabezpieczająca
Automatyczny zawór reg. szybkości
Automatyczne smarowanie łańcucha

WYMIARY w Pozycji transportowej
Wysokość

2,450 mm

Szerokość

2,500 mm

Głębokość

1,200 mm

Waga

750 kg

Dodatkowe wyposazenie
Przedłużenie taśmociągu

1m

IWejściowa płyta prowadnicy

Hakki Pilke Raven 30 jest piło-łuparką zaprojektowaną i
wyprodukowaną w Finlandii. Hydraulika napędu bezpośredniego
umożliwia jednoczesne funkcje i proste ruchy drążka sterującego.
Solidna konstrukcja i minimalne wymagania konserwacyjne
sprawiają, że wykorzystanie maszyny jest opłacalne. Prosta obsługa
i odpowiednia siła rozłupywania sprawiają, że piło-łuparka może
rozłupać nawet bardzo duże kłody – produkcja drewna na opał do
wszystkich celów jest wyjątkowo łatwa.

• ZAPROJEKTOWANA I WYPRODUKOWANA W FINLANDII

Bezpieczeństwo i komfort pracy zapewnia jednoczęściowa aktywna osłona
wyposażona w amortyzatory gazowe. Niskie zużycie energii gwarantuje silnik elektryczny o mocy zaledwie 5,5kW, natomiast zapotrzebowanie na moc
ciągnika wynosi tylko 15 kW. Maszyna w standardzie posiada taśmociąg
podawczy oraz obrotowy taśmociąg odbiorczy o długości 4m.

• BEZPIECZNA

• SOLIDNA
KONSTRUKCJA
I MINIMALNE
WYMAGANIA
KONSERWACYJNE

Piło łuparka może być doposażona w hydrauliczny podnośnik kłód oraz nóż
łupiący na 6 części czy w dodatkowy zawór wejściowego podajnika taśmowego, który może być wykorzystany do podawania i wycofywania kłody
niezależnie od funkcji maszyny. Bogate standardowe wyposażenie maszyny
sprawia, że Raven jest maszyną szerokiego zastosowania.

Podgrzewacz oleju
Ostrze rozłupujące

6-cz.

HakkiLift

Raven *

HakkiFeed stół podawczy

371

Cleaner bęben czyszczący

* wymaga dodatkowego zaworu

RAVEN 30

300
mm

Raven standardowo wyposażony jest w
obracany taśmociąg odbiorczy napędzany
hydraulicznie.

500
mm

4.0
t
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OH 27

OH 27

270
mm

600
mm

• TRADYCYJNA PIŁO-ŁUPARKA Z
PIŁĄ TARCZOWĄ

5.5
t

• SIŁA ROZŁUPYWANIA 5.5 T JAKO
STANDARD
• ŁATWE I BEZPIECZNE CIĘCIE

Hakki Pilke OH 27 jest prostą w obsłudze piło-łuparką do użytku
przydomowego. Może być wyposażona w oddzielny silnik elektryczny lub używana z ciągnikiem. OH 27 jest wyposażona w taśmociąg
odbiorczy, co sprawia, że drewno na opał może być łatwo
umieszczone w szopie, na stosie lub w wózku.
W zależności od wykorzystanego ostrza, drewno może być przecięte na
sześć części, tworząc drewno na opał o odpowiedniej wielkości nawet z
twardych kłód. Piła tarczowa Hakki Pilke OH 27 jest wyposażona w ostrze
tnące z hartowanymi zębami do cięcia zabrudzonego drewna. Wgłębienie
do cięcia i solidny tłok do kłód sprawia, że cięcie jest łatwe i nie wymaga wysiłku. Zawór, który automatycznie przyśpiesza cykl rozłupywania jest dostępny dla Hakki Pilke OH 27 jako wyposażenie dodatkowe. Przyśpiesza on cykl
rozłupywania do 33% dla kłód, które wymagają użycia mniejszej mocy.

6-częściowe ostrze rozłupujące
dostępne jako wyposażenie dodatkowe.

Zawór szybkości przyśpiesza
rozłupywanie przy mniejszej mocy.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Dodatkowe wyposazenie

Maks średnica kłody

270 mm

Przedłużenie taśmociągu

0.8 m

Maks. długość kłody

600 mm

Ostrze rozłupujące

6-cz.

Maks siła rozłupywania

5.5 t

Automatyczny zawór reg. szybkości

Piła tarczowa

700 mm

HakkiFeed stół podawczy

Źródło zasilania

WOM, combi

Ostrze rozłupujące

2/4-cz.

Długość taśmociągu odbiorczego

3.2 m

Długość wgłębienia w cz. tnącej

1.8 m

371

Standardowe wyposażenie
Ostrze tnące z hartowanymi zębami

WYMIARY w Pozycji transportowej

Ostrze tnące z hartowanymi zębami
jako standard.
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Wysokość

2,480 mm

Szerokość

2,550 mm

Głębokość

800 mm

Waga

560 kg

Wysokość ostrza rozłupującego może
być szybko dopasowana za pomocą
ręcznej dźwigni.

PIŁO-ŁUPARKI HAKKI PILKE
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Hawk 25

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Hakki Pilke Hawk 25 jest doskonałym narzędziem do przygotowania
opału w domu i na działce. Rama transportowa sprawia, że maszynę
łatwo przewieźć w miejsce, gdzie znajduje się drewno, na przykład
za pomocą samochodu lub quada.
Dzięki funkcjom hydraulicznym (brak pasków klinowych) maszyna ma
minimalne wymagania konserwacyjne. Hakki Pilke Hawk 25 jest łatwą
w obsłudze i wyjątkowo wydajną piło-łuparką w swojej klasie cenowej.
Piło-łuparka Hawk 25 jest dostępna w modelu zasilanym przez ciągnik lub
wyposażonym w silnik elektryczny, lub silnik benzynowy13 KM.

Przedłużenie taśmociągu (1 m)
dostępne jako wyposażenie dodatkowe.

Maks średnica kłody

250 mm

Maks. długość kłody

400 mm

Maks siła rozłupywania

3.5 t

Prowadnica

13”

Źródło zasilania

WOM, silnik
elektryczny lub
spalinowy

Ostrze rozłupujące

2/4-cz.

Długość taśmociągu odbiorczego

2m

Długość stojaka wejściowego

1.8 m

Standardowe wyposażenie

• SPRAWNA PIŁOŁUPARKA DLA
GOSPODARSTW
PRZYDOMOWYCH
I DOMKÓW
LETNISKOWYCH
• LEKKA I ŁATWA DO
TRANSPORTOWANIA
• DZIĘKI FUNKCJOM
HYDRAULICZNYM
250 MA MINIMALNE
WYMAGANIA
KONSERWACYJNE
• ŁATWA W OBSŁUDZE
MASZYNA O DUŻEJ
MOCY

Osłona zabezpieczająca
Automatyczne smarowanie łańcucha

WYMIARY w Pozycji transportowej

HAWK 25

250

Ekonomiczny silnik benzynowy o
zużyciu paliwa ok. 1,2 l/h.

mm

WOM

silnik elektryczny
lub spalinowy

Wysokość

2,550 mm

2,550 mm

Szerokość

1,000 mm

1,400 mm

Głębokość

2,400 mm

2,400 mm

Waga

415 kg

475 kg

Maszyny zasilane przez ciągnik mogą
być transportowane przy użyciu
urządzeń podnoszących ciągnika.

Dodatkowe wyposazenie

400
mm

3.5
t

Przedłużenie taśmociągu

1m*

Ostrze rozłupujące

6-cz.

HakkiFeed stół podawczy

371

* dostępne tylko z modelem WOM
Otwarta konstrukcja maszyny umożliwia
łatwą konserwację.

Skrzynka na narzędzia jako standard.

20

PIŁO-ŁUPARKI HAKKI PILKE

PIŁO-ŁUPARKI HAKKI PILKE

21

HH 100

HH 100

EAGLE

Eagle

450

270

mm

mm

1,050

450

mm

mm

7.0
t

Jeśli potrzebują Państwo długiego drewna na opał lub kiedy kłody
do rozłupania są szczególnie twarde, hydrauliczna piło-łuparka
Hakki Pilke HH 100 zasilana przez ciągnik nadaje się zarówno do
użytku przydomowego, jak i zastosowań profesjonalnych. HH 100
jest zasilana przez hydraulikę ciągnika z zalecaną wydajnością 4050 l/min.
Długość cyklu rozłupywania może być regulowana w zależności od kłody
a maszyna jest prosta i wydajna w obsłudze. Użytkownik może wybrać na
ile kawałków zostanie rozłupane drewno, poprzez zmianę wysokości ostrza
rozłupującego. Hakki Pilke HH 100 może być wyposażona w zawór, który
przyśpiesza cykl rozłupywania o 33% przy rozłupywaniu drewna, które nie
wymaga dużej siły

• BEZPIECZNA I
ZABEZPIECZONA
PIŁA TARCZOWA

• PROSTA W
OBSŁUDZE
• TRWAŁA I SOLIDNA
• DUŻA MOC
• ODPOWIEDNIA TEŻ
DLA MNIEJSZYCH
CIĄGNIKÓW

Piła tarczowa w Hakki Pilke Eagle sprawia, że cięcie i rozłupywanie
kłód jest łatwe.
Dostępnie są wersje maszyny zasilane przez ciągnik oraz elektrycznie. Piła
tarczowa jest wyposażona w ostrze z hartowanymi zębami, które umożliwia
cięcie zabrudzonego drewna. Hakki Pilke Eagle może być wyposażona w
koła transportowe aby ułatwić przemieszczanie maszyny.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Maks średnica kłody

450 mm

Maks średnica kłody

270 mm

Maks deugosć ucinanych klockców

1,050 mm

Maks deugosć ucinanych klockców

450 mm

Maks siła rozłupywania

7.0 t

Źródło zasilania

Źródło zasilania

tractor hydraulics,
max 50 l/min

WOM lub silnik
elektryczny

Standardowe wyposażenie

Ostrze rozłupujące

2/4-cz.

Automatyczny zawór reg. szybkości jest
odpowiedni dla ciągników o mniejszej
wydajności (poniżej 40 l/min).

Standardowe wyposażenie
Ostrze rozłupujące

4-cz.

WYMIARY w Pozycji transportowej
Wysokość

1,100 mm

Szerokość

2,700 mm

Głębokość

950 mm

Waga

230 kg

Ostrze z hartowanymi zębami

1,300 mm

Szerokość

950 mm

Głębokość

1,700 mm

Waga

185 kg

• GWINTOWANY
STALOWY STOŻEK

Bezpieczne rozłupywanie dzięki
stalowemu stożkowi.

WYMIARY w Pozycji transportowej
Wysokość

• OSTRZE TNĄCE
Z HARTOWANYMI
ZĘBAMI

Dodatkowe wyposazenie
Koła transportowe

Dodatkowe wyposazenie
Ostrze rozłupujące

6-cz.
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Maszyna ma proste wgłębienie, w którym
kłodę przecina 70-centymetrowa piła
tarczowa z hartowanymi zębami.

Wysokość ostrza rozłupującego może być
łatwo dopasowana dzięki ręcznej dźwigni.

Zawór reg. szybkości
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Podnośniki kłód

HAKKILIFT 381

Podnośniki kłód HakkiLift ułatwiają przeniesienie kłód z ziemi do piło-łuparki.
Mogą łatwo podnieść nawet największe kłody do podajnika taśmowego i
sprawić, że praca będzie bezpieczna i ergonomiczna.

Maks średnica kłody

380 mm

Maks. długość kłody

4,000 mm

Długość podnośnika

2,220 mm

Szerokość podnośnika

1,100 mm

Waga

70 kg

Zakres podnoszenia

50/1,000 mm

Podnośnik hydrauliczny dla piło-łuparki Hakki Pilke Easy 38. Podłączony do
otworów instalacji po wejściowej stronie maszyny. Podnośnik może być
umieszczony w pozycji pionowej na końcu maszyny na czas transportu.
Podnośnik sterowany jest za pomocą hydraulicznej dźwigni wyjściowej na
pulpicie sterowniczym.

HAKKILIFT FALCON
Maks średnica kłody

380 mm

Maks. długość kłody

4,000 mm

HAKKILIFT RAVEN

Długość podnośnika

2,150 mm

Szerokość podnośnika

1,150 mm

Maks średnica kłody

300 mm

Waga

70 kg

Maks. długość kłody

4,000 mm

Zakres podnoszenia

50/1,000 mm

Długość podnośnika

2,350 mm

Szerokość podnośnika

1,170 mm

Waga

95 kg

Zakres podnoszenia

50/850 mm

Podnośnik hydrauliczny dla piło-łuparki Hakki Pilke Falcon. Podnośnik jest
podłączony do układu hydraulicznego piło-łuparki za pomocą zaworu terującego (wyposażenie dodatkowe); łatwy transport z maszyną.

Hydrauliczny podnośnik dla piło-łuparki Raven 30. Podnośnik jest podłączony
do układu hydraulicznego piło-łuparki. Sterowany jest za pomocą oddzielnego zaworu sterującego. Podnośnik może być umieszczony w pozycji pionowej na końcu maszyny na czas transportu.

HAKKILIFT 371
Maks średnica kłody

370 mm

Maks. długość kłody

4,000 mm

Długość podnośnika

2,150 mm

Szerokość podnośnika

1,100 mm

Waga

70 kg

Zakres podnoszenia

50/850 mm

HAKKILIFT 421
Maks średnica kłody

420 mm

Maks. długość kłody

4,000 mm

Długość podnośnika

2,150 mm

Szerokość podnośnika

1,150 mm

Waga

80 kg

Zakres podnoszenia

50/1,200 mm

Podnośnik hydrauliczny dla piło-łuparki Easy 42. Podłączony poprzez szybkozłączki do wyjścia układu hydraulicznego piło-łuparki. Podnośnik może być
obrócony na przód piło-łuparki i zablokowany na czas transportu.

Podnośnik hydrauliczny dla piło-łuparek Expert 37 i Expert 30. Podnośnik
jest podłączony do układu hydraulicznego piło-łuparki. Sterowany jest za
pomocą oddzielnego zaworu sterującego. Podnośnik może być obrócony na
przód piło-łuparki i zablokowany na czas transportu.

Podnośniki są wyposażone we wspornik transportowy, który umożliwia
przemieszczanie piło-łuparki razem z
podnośnikiem w obszarze roboczym.
Uwaga. Mechanizm nie może być użyty
do transportu drogowego.
Wspornik znajduje się w ramieniu.
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Wspornik transportowy wysuwa się z
ramienia nad podajnikiem taśmowym.
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Stoty podawcze
HAKKIFEED 371

HAKKIFEED 471

Długość stojaka

2,350 mm

Długość stołu

3,600 mm

Szerokość stojaka

2,080 mm

Szerokość, regulowana

950–1,500 mm

Waga

200 kg

Wysokość, regulowana

1,000–1,440 mm

Wysokość

880/1,220 mm

Waga

616 kg

Pochylona konstrukcja stojaka na kłody HakkiFeed 371 ułatwia podawanie
kłód na pas podajnika taśmowego piło-łuparki. Solidna konstrukcja stojaka
sprawia, że może być wykorzystywany z niemal wszystkimi modelami piłołuparek.

Stół HakkiFeed 471 jest wyposażony w dwa solidne łańcuchy podające.
Dwie rolki podawcze zapewniają poziome podanie kłód na pas podajnika
taśmowego piło-łuparki. Stół HakkiFeed 471 może być rozłożony do długości 6 metrów za pomocą 2-metrwych przedłużeń. Stół HakkiFeed 471 jest
wyposażony w sześć regulowanych pionowo nóg, co ułatwia ustawienie
na nierównej powierzchni. Stół HakkiFeed 471 może być łatwo podłączony
do modeli 38, 42 i 50. Za pomocą dodatkowego zaworu i zestawu złączek
HakkiFeed 471 może być użyty również z modelami Expert i Falcon.

HAKKIFEED 422
Długość stojaka

2,480 mm

Szerokość stojaka

2,280 mm

Wysokość, regulowana

880-1,320 mm

HAKKIFEED 472

1,230–1,660 mm
Waga

285 kg

Dzięki hydraulicznemu podajnikowi stojak HakkiFeed 422 sprawia, że
podawanie kłód do rolek podawczych nie wymaga wysiłku. Rolki podawcze
obracają się jednocześnie z pasem podajnika taśmowego piło-łuparki zapewniając ciągły ruch kłody. Stojak HakkiFeed 422 może być podłączony do
modeli 38, 42 i 50, oraz do modeli Expert i Falcon za pomocą dodatkowego
zestawu zaworów i złączek.

Długość stołu

3,600 mm

Szerokość stojaka

2,200 mm

Wysokość, regulowana

1,000–1,440 mm

Waga

925 kg

Stół HakkiFeed 472 jest wyposażony w trzy łańcuchy podające i mechaniczne
separatory, które gwarantują, że podajnik przemieszcza kłody pojedynczo do
3-rolkowego mechanizmu podawania poziomego. Mechanizm podawania
poziomego jest zsynchronizowany z pasem podajnika taśmowego piłołuparki, co umożliwia podanie nawet bardzo ciężkich kłód do części tnącej
piło-łuparki.
Solidna konstrukcja stołu HakkiFeed 472 umożliwia przedłużenie części
załadowczej, poprzez przedłużenia od 2 do 6 metrów. Oznacza to, że na stół
mogą być załadowane kłody od 2,5 do 5 metrów długości. Dzięki dziewięciu
regulowanym nogom stół jest odpowiednio stabilny do użytku na zewnątrz.
Modele 38, 42 i 50 są wyposażone w złączki dla stołu HakkiFeed 472.
Może być on podłączony do modeli Expert i Falcon za pomocą oddzielnych
zestawów zaworów i złączek.
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Wyposażenie dodatkowe and equipment

AUTOMATYCZNY NAPINACZ ŁAŃCUCHA
Wyposażenie dodatkowe dla Easy 38

URZĄDZENIE CZYSZCZĄCE HAKKIPILKE
Szerokość

2,870 mm

Głębokość

1,190 mm

Wysokość, regulowana

max 2,870 mm

Waga

500 kg

Czyszczenie drewna na opał przyśpiesza proces wysychania i zapewnia
niezmienną jakość. Taśmociąg odbiorczy przenosi drewno do obrotowego
bębna urządzenia czyszczącego, które oddziela odpady i przemieszcza je za
pomocą płyt prowadnicy. Drewno na opał może być przeniesione z urządzenia
do worków (lub na stos) za pomocą przenośnika ślimakowego (standardowe
wyposażenie).
Taśmociąg odbiorczy obracany poziomo (3 m), dostępny jako wyposażenie
dodatkowe, może przenieść drewno na opał do, np. wózka. Urządzenie
czyszczące Hakki Pilke dostępne jest z napędem elektrycznym lub hydraulicznym. Dzięki regulowanej wysokości urządzenie może być podłączone do
niemal wszystkich modeli.

Prowadnica

16”

Łańcuch tnący

.325 1.5 mm
68

AC 10 utrzymuje optymalne napięcie łańcucha piły, zapobiegając oderwaniu
się lub przerwaniu łańcucha. Prawidłowe napięcie znacznie wydłuża czas
użytkowania łańcucha i prowadnicy. AC 10 nie wymaga ręcznego napinania. Automatyczny napinacz sprawia, że wymiana łańcucha jest szybka i
prosta. Łańcuch może być wymieniony w czasie krótszym niż 40 sekund, co
znacząco zwiększa wydajność.

HYDRAULICZNA ROLKA PODAWCZA

SKRZYNKA NA
NARZĘDZIA

Hydrauliczna rolka podawcza zapewnia
wydajną pracę.

Dzięki skrzynce na narzędzia przymocowanej do maszyny ważne narzędzia są
zawsze pod ręką.

HYDRAULICZNY
OBROTOWY
TAŚMOCIĄG ODBIOR.
Hydrauliczny taśmociąg odbiorczy
obracany poziomo jest łatwy w użyciu
i pozwala na nakierowanie kłód do
właściwej pozycji.

DMUCHAWA HAKKIPILKE
Szerokość

530 mm

Głębokość

325 mm

Wysokość

410 mm

Waga

17 kg

Zintegrowana dmuchawa Hakki Pilke skutecznie usuwa trociny za pomocą
przewodu odprowadzającego. Utrzymuje okolice maszyny w czystości i
dzięki niej nie trzeba poświęcać czasu na sprzątanie trocin. Zintegrowana
dmuchawa Hakki Pilke usuwająca trociny wykorzystuje układ hydrauliczny
maszyny. Jest standardowym wyposażeniem modeli Easy 50 i może być
zakupiona, w razie potrzeby, dla niemal wszystkich modeli z piłą łańcuchową
jako wyposażenie dodatkowe. Uwaga! Wymiary dmuchawy bez mechanizmu mocującego.

Grabie do trocin są doskonałym narzędziem do utrzymania powierzchni pod
i wokół maszyny w czystości. Grabie do
trocin nie zawierają trzonka.

PRZEDŁUŻENIE TAŚMOCIĄGU
Długość

GRABIE DO TROCIN

TOOL BAG
Podstawowe narzędzia do konserwacji piły. Zawierają pilnik do łańcucha
tnącego, śrubokręt płaski, klucz 13 mm
i klucz imbusowy 4 mm.

1m*
* piło-łuparka OH 27 0,8 m

Maszyna może być umieszczona w pozycji transportowej jedynie z oryginalnym taśmociągiem odbiorczym. Proszę o tym pamiętać przed złożeniem taśmociągu do pozycji transportowej. Wyjątek! Hawk 25 może być umieszczony w pozycji transportowej z 1 m przedłużeniem. Przedłużenie Hawk 25 jest
dostępnie jedynie dla modelu WOM.
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Specyfikacje techniczne

MODEL
Cechy
Zalecane wykorzystanie
– wykorzystanie przydomowe
– wykorzystanie profesjonalne
– produkcja przemysłowa
Maks średnica kłody mm
Maks długość kłody mm
Metoda cięcia
– piła tarczowa Ø mm
– piła łańcuchowa, prowadnica (cal)
Siła rozłupywania (t)
Optyczne urządzenie pomiarowe
Hydrauliczny taśmociąg odbiorczy
Separator odpadów
Przedłużenie taśmociągu (1 m)
Odciąg trocin
Hydrauliczna rolka podawcza
Wejściowa płyta prowadnicy
Podgrzewacz oleju
Chłodnica oleju
Źródło zasilania
Ciągnik (wał kardana)
Ciągnik/silnik elektryczny
Silnik elektryczny (kW)
Silnik spalinowy (KM)
Pobór mocy (KM)
Rozmiar bezpiecznika (A)

Easy 50s

Easy 42

⋆
⋆
470
600

⋆
⋆
420
600

20
30
•
•
•

20
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

16
8.0
■
■
•
■
■
■
■
■
■

16
7.0

16
7.0

15
6.0

■
■
■

•
■
■
■
■
■

700

•
•
•
■
•

■

5.5

■

7.0

■ (0.8 m)

■ (WOM)

•

■
■

■

•
•
• (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

Wymiary maszyny w pozycji transportowej
Wysokość (mm)
2,900
2,500
2,520
2,520
Szerokość (mm)
3,100
2,700
2,480
2,450
Głębokość (mm)
1,520
1,360
1,300
850
Waga (kg)
2,200
1,330
880
810
Długość taśmociągu odbiorczego (m)
4.0**
4.0**
4.0**
4.0*
* dostępny z taśmociągiem odbiorczym poruszającym się poziomo

Ostrze rozłupująces
2/4
6
8
12
16

700
13
3.5

•

•

• (4.0)
• (13)
20
16

• (4.0)
20
16

em /
cm

WOM

2,530
2,450
2,480
2,550 2,550
2,550
2,500
2,550
1,000 1,400
1,250
1,200
800
2,400 2,400
870
750
560
415
475
3.2
2.0
4.0**
4.0*/**
** taśmociąg odbiorczy poruszający się poziomo jako standard

Easy 50

Easy 42

Easy 38

Expert 37

Falcon 35

Raven 30

OH 27

Hawk 25

■
•
■
■
■

•
■
■
■

•
■
■

•
■

•
■

•
■

•
■

•

■

■

■

■

Podnoszenie kłód
Podnośniki kłód
– HakkiLift Raven
– HakkiLift 371
– HakkiLift Falcon
– HakkiLift 381
– HakkiLift 421

◦

1,300
950
1,700
185

1,100
950
2,700
230

Eagle

HH 100

•
■

▫
▫
▫
■
■

Stojaki i stoły na kłody
– HakkiFeed 371
– HakkiFeed 422
– HakkiFeed 471
– HakkiFeed 472

■
■
■

■
■
■

■
■
■
■

■
▫▫
▫▫
▫▫

■

■

■
▫
▫
▫

■

■

■

Czyszczenie drewna
■

– Cleaner
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.
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⋆ polecane

• dostępne

• Standardowe wyposażenie

■
◦ hydraulika ciągnika

■ wyposażenie dodatkowe

▫ wymaga dodatkowego zaworu

▫ ▫ wymaga dodatkowego zaworu i specjalnego wyposażenia special equipment

PIŁO-ŁUPARKI HAKKI PILKE
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Manufacturer

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

Importer

NOWY DWÓR PARCELA 21
NOWY KAWECZYN
+48 607 949 673
piotrek@kompanialesna.pl, www.kompanialesna.pl

