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De bedste brændemaskiner i verden
Maaselän Kone Oy blev etableret i 1983. Vores stærke kompetencer 
og erfaringer, som producenter af brændemaskiner ses i vores 
produkter af høj kvalitet, der anvendes verden over. 60% af 
vores produktion eksporteres til importørere i 23 lande. I de 
fleste lande er vi førende på markedet. 

Vores produkter er en unik kombination af stærk tradition og 
ny innovation. Vi er ISO 9001 kvalitetscertificerede,  som resultat af 
vores løbende kundeorienterede systematiske kvalitetsudvikling.  
Hakki Pilke brændemaskiner er blevet godt modtaget af kunder, 
og i test i professionelle magasiner. 

Hakki Pilke brændemaskiner er produceret på vores fabrik i 
Haapajärvi og fremstillet fra finske komponenter af høj kvalitet. 
Vores produkter er kendt for deres anvendelighed og ikke mindst 
pålidelighed. Slutbrugeren er altid i centrum af vores 
designproces. Som resultat af langvarige udviklingsarbejde, er 
produktiviteten på vores  maskiner exceptionel høj. Vores mål 
er at fremme brugen af vedvarende naturressourcer og påtage 
os ansvar for en bæredygtig udvikling.
Vores produkter og kundeservice hjælper forbrugere verden over 
til at udnytte træ til opvarmning, madlavning og skabe en 
hyggelig stemning.
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SYNLIGE OMKOSTNINGER
– Købspris

FORDELSOVERSIGTANDRE OMKOSTNINGER
– Driftsomkostning

– Vedligeholdelse

– Produktionseffektivitet

– Kapitalomkostning
/gensalgsværdi

Lav en investering der betaler 
sig
Når du køber en brændemaskine, er købsprisen en 
del af udgifterne til produktets livscyklus – med en Hakki 
Pilke brændemaskine er du sikret, at de fremtidige 
omkostninger vil forblive lave.

Alle Hakki Pilke brændemaskiner er et komplet kraftcenter 
sammensat af finsk ingeniørarbejde og industrielt design, 
hvor brugerbehov, produktkvalitet og høj produktivitet med 
lave omkostninger er i højsædet. 

Vi lægger stor vægt på ergonomi for at gøre anvendelsen af 
maskinerne lettere for kunderne. Hakki Pilke 
brændemaskiner er sikker at arbejde med under alle 
forhold.

EN BRÆNDEMASKINE 
ER ET GODT KØB 

EN HAKKI PILKE ER 
EN GOD INVESTERING

Hurtige indstillinger og justeringer, jævnt materiale flow 
og uforstyrret drift, garanterer en kontinuerlig høj 
produktivitet. Maskinen har et nemt og minimalt behov for 
vedligeholdelse. Holdbarheden på maskinerne garanterer 
deres gensalgværdi.
Ved at vælge en Hakki Pilke brændemaskiner, gør du en 
profitabel investering, der bevarer sin værdi. Hakki Pilke 
er den mest populære brændemaskiner til dato – og det 
er ikke uden grund. De unikke egenskaber ved Hakki 
Pilke brændemaskiner gør dem til de bedste i verden. 

SIKKERHED

ERGOMONISK

BRUGERVENLIG

STOR/HØJ 
PRODUKTIVITETMODERNE

UDSEENDE

HOLDBARHED

HØJ
GENSALGS
VÆRDI

LAV
STRØM-

FORSYGNING

LAVE 
DRITS-

OMKOSTNINGER
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Hakki Pilke 50s er den mest kraftfulde og 
professionelle brændemaskine på markedet. Den signalerer 
Maaselän Kone’s ekspertise og banebrydende status indenfor 
udvikling og fabrikation af brændemaskiner. En kubikmeter 
brænde produceres med blot syv kløveslag, takket være den 
automatisk justerbare kløvekraft. Dette gør maskinen til et 
effektivt og produktivt værktøj.

Hakki Pilke 50s er en ergonomisk arbejdsplads til de 
professionelle. Easy-to-use kontrolpanelet gør maskinen nem at 
betjene. Indføring, savning og kløvning styres med kun et joystick, og 
den separate styreventil styrer kæderne på oplæggerbordet. De 
justerbare støtteben gør det muligt at sætte maskinen op på ujævn 
overflade. Operatørplatformen leveres ligeledes med justerbare ben. 

Maskinen er let i forhold til sin størrelse, og har en ideel vægtfordeling. 
Dette gør at den sikkert kan transporteres af en mellemstor traktor ved 
trepunktsophæng. Takket være sin overlegne funktioner, er Hakki Pilke 
50s fortrukket af professionelle, der producerer brænde fra de hårdeste 
træsorter i verden. 

Forstærkning af kløvekammeret. 

I Easy-to-use kontrolpanelet styrer 
både indføringsbåndet, skæring og 
kløvning med et joystick. 

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Max Stammediameter 470 mm
Max kløvelængde 600 mm
Max kløvetryk 30 t
Sværdlængde 20”
Kraftforsyning TR, elektrisk 

motor, kombi
Kløvekniv 6-dels
Transportørlængde 4 m
Transportørbredde 450 mm

STANDARDUDSTYR
Optisk stop
Indføringsbånd (bredde x længde) 0.3 x 2.85 m
Hydraulisk svingbar transportør 
Hydraulisk op/ned
Restudskiller
Justerbar hastighed på transportør
Sikkerhedsskærm
Automatisk justerbart kløvetryk (3 
forskellige hastigheder)
Automatisk smøring af kæde
Spånsuger
Hydraulisk indtræksrulle
Styreplade på indtræksbånd
Oliekøler

DIMENSIONER I TRANSPORTSTILLING
Højde 2,900 mm
Bredde 3,100 mm
Dybde 1,520 mm
Vægt 2,200 kg

EKSTRAUDSTYR
Olievarmer
Kløveknive 2/4, 8, 12, 

16-dels
Transportørforlænger 1 m **

TILBEHØR
HakkiFeed 421, 422, 471, 

472
Hakki Pilke Rensetromle

Easy50S
470
mm

600
mm

30
t

EASY 50S

• SUPER EFFEKTIV PROFESSIONEL
BRÆNDEMASKINE TIL INDUSTRIEL 
PRODUKTION

• TRAKTOR, ELEKTRISK ELLER
COMBI MODEL

• KAN UDSTYRES MED FORSKELLIGE
STAMMELØFTERE OG
OPLÆGGERBORDE

* længde med hydraulisk indtræksrulle
** bemærk transport. Se side 28.

Spil til brug ved knivskift.

Restudskiller er standard.
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Træet saves med en 20" kædesav.

Optisk stop sikre den ønskede længde 
på brændet. 

Hydraulisk indtræksrulle sikre 
effektivt indtræk.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Max stammediameter 420 mm
Max kløvelængde 600 mm
Max kløvetryk 13.5 t
Sværdlængde 20”
Kraftforsyning TR, elektrisk 

motor, kombi
Kløveknive 2/4-dels
Transportørlængde 4 m
Indføringsbånd længde 2,5 m *

STANDARDUDSTYR
Optisk stop (sammen med det mekaniske stop)

Hydraulisk svingbar transportør
Justerbar hastighed på transportør
Sikkerhedsskærm
Automatisk hastighedsventil
Automatisk smøring af kæde
Hydraulisk indtræksrulle
Styreplade på indtræksbånd
Oliekøler

DIMENSIONER I TRANSPORTSTILLING
Højde 2,500 mm
Bredde 2,700 mm
Dybde 1,360 mm
Vægt 1,330 kg

EKSTRAUDSTYR
Restudskiller på transportør
Transportørforlænger 1 m
Spånsuger
Olievarmer
Kløveknive 6, 8, 12-dels

TILBEHØR
HakkiFeed 421, 422, 471, 

472
HakkiLift 421
Hakki Pilke Rensetromle

Oliekøler som standard.

Den svingbare transportør er nem at 
styre hydraulisk.

420
mm

600
mm

13.5
t

• DEN HURTIGESTE TIL AT KLØVE I SIN
KATEGORI UNDEN AT GÅ PÅ
KOMPROMIS MED KRAFT

• KAN UDSTYRES MED FORSKELLIGE
OPLÆGGERBORDE OG
RESTUDSKILLER

• KOMBI MODEL, TRAKTOR ELLER
ELEKTRISK MOTOR

EASY 42

Easy 42

Hakki Pilke er en hurtig og effektiv professionel brændemaskine. 
Maskinen kan bruges til både at save og kløve stammer med en 
diameter på op til  42 cm. 

Takket være den patenterede to-cylindrede teknologi kan selv de mindste 
grene effektivt laves til brænde. Kløvekraften varierer automatisk fra 3 til 
13.5 tons – hvilket gør, at maskinen kan arbejde hurtigere og med 
mindre effekt, når tynde stammer skal kløves. Dette gør Hakki Pilke 
Easy 42 til den mest produktive maskine i sin kategori. 

Maskinen er effektiv og robust, samtidig med at den er nemt kan flyttes af en 
mellemstor traktor ved hjælp af trepunktsophæng. Kombineret med 
selvrensende udløbsbånd og stammebord bliver Hakki Pilke 42 til en effektiv 
og komplet produktionslinje, der er ideel til krævende professionelt brug. 

* længde med hydraulisk indtræksrulle
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Easy 38 Hakki Pilke kan håndtere stammer med en 
diameter på op til 38 cm. Takket være den elektrisk 
betjente kløvestyring og hydrauliske sav, kan mindre træ 
saves og kløves hurtigt.

Den svingbare transportør på 4 meter er udstyret med en 
restudskiller, der sikrer et renere resultat og tillader træet at tørre 
hurtigere. Disse egenskaber gør Hakki Pilke 38 til et effektivt 
alternativ til professionelle. Designet gør den ekstrem nem at bruge 
samt vedligeholde.

AC 10 – Automatisk kædestrammer

Forbedrer effektiviteten med en automatisk kædestrammer. AC 10 fås 
som tilbehør til Easy 38, og kan også monteres på tidligere købte 
Easy 38 - se side 29.

Optisk måleudstyr fås som tilbehør

Patenteret restudskiller er standard. 

TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Max stammediameter 380 mm
Max kløvelængde 600 mm
Max kløvetryk 8.0 t
Sværdlængde 16”
Kraftforsyning TR, em, kombi
Kløveknive 2/4-dels
Transportør længde 4 m
Indføringsbånd, længde 2.2 m

STANDARDUDSTYR
Svingbar transportør
Restudskiller på transportør
Justerbar hastighed på transportør
Sikkerhedsskærm
Automatisk to-hastighedsventil
Automatisk smøring af kæde
Slangekit til ruller
Ventilkit til ekstraudstyr

DIMENSIONER I TRANSPROTSTILLING
Højde 2,520 mm
Bredde 2,480 mm
Længde 1,300 mm
Vægt 880 kg

EKSTRAUDSTYR
Optisk stop
Hydraulisk svingbar transportør
Transportørforlænger 1 m
Kløveknive 6, 8-dels
Spånsuger
Hydraulisk indtræksrulle
Styreplade på indtræksbånd
Olievarmer
Oliekøler

TILBEHØR
HakkiFeed 371, 421, 422, 

471, 472
HakkiLift 381
Hakki Pilke Rensetromle

Hydraulisk indtræksrulle fås som 
ekstraudstyr.

Den effektive hydrauliske sav fungerer 
ved at trykke på knappen på joy-stikket - 
dette minimere forbruget af kædeolie.

Det ergonomiske og easy-to-use 
kontrolpanel indeholde alle nødvendige 
håndtag. 

380
mm

600
mm

8.0
t

EASY 38

Easy38

• ERGONOMISK DESIGN
• ELEKTRONISK

KLØVNING
• MINIMALT BEHOV FOR

VEDLIGEHOLDELESE
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Expert 37

Hakki Pilke Expert 37 er fremragende til 
professionelt brug, men fungerer også særdeles godt til 
privat brug, eller som fælles maskine til flere brugere.

Selvom den kun kræver 7,5 kW er Expert 37 en robust maskine, der 
effektivt kløver stammer på op til 37 cm i diameter. Denne effektivitet 
ses bedst i forbindelse med behandling af stammer med varierende 
tykkelse. Hastigheden på maskinen justeres automatisk i forhold til 
stammernes størrelse. 

Vinklen på indføringsbåndet sørger for 
at stammerne ligger korrekt

Indføringsbåndet kan køres tilbage med den 
højre pedal og kløveren kan aktiveres 
manuelt med den venstre pedal.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Max stammediameter 370 mm
Max kløvelængde 600 mm
Max kløvetryk 7.0 t
Sværdlængde 16”
Kraftforsyning TR, kombi
Kløveknive 2/4-dels
Transportør længde 4 m
Indføringsbånd, længde 2.2 m

STANDARTUDSTYR
Automatisk smøring af kæde

Højde 2,520 mm
Bredde 2,450 mm
Længde 850 mm
Vægt 810 kg

EKSTRAUDSTYR
Svingsbar transportør **
Restudskiller på transportør  ***
Transportørforlænger 1 m
Spånsuger
Styreplade på indtræksbånd
Oliekøler
Slangekit til ruller
Ventilkit til ekstraudstyr
Kløvekniv 6-dels

TILBEHØR
Automatisk to-hastighedsventil   HakkiFeed 

DINEMSIONER I TRANSPORTSTILLING
371 
(421, 422, 471 
and 472) *

HakkiLift 371
Hakki Pilke Rensetromle

• LAVT EFFEKTBEHOV

• PÅLIDELIGE MEKANISKE FUNKTIONER

• KAN UDSTYRES MED STAMMELØFTERE
OG OPLÆGGERBORDE

• ALL-TIME FARVORIT SIDEN 1997

* kræver ekstra ventil og specialudstyr
** leveres med hastighedsventil til transportøren 
*** kun mulig til svingbar transportør

EXPERT 37

370
mm

600
mm

7.0
t
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Hakki Pilke Falcon kan prale af at være den maskine med 
den hurtigiste kløvning i sin kategori. Desuden gør det en-
hånds betjente greb maskinen meget let at bruge.  

Takket være den hydrauliske sav og transportør, har maskinen ingen 
kileremme. Sikkerhedsskærm med gasfjedrer giver høj sikkerhed og 
nem betjening. Den justerbare pumpe til kædeolien sikrer lang levetid 
for kæde og sværd. Beholderen til kædeolien sidder lettilgængeligt, så 
den hurtigt kan genopfyldes. Maskinens luftige understel gør den nem 
at rengøre, og den integrerede værktøjskasse sikrer, at vigtigt udstyr 
altid er ved hånden. Hakki Pilke Falcon kan udstyres med et stort 
udvalg af tilbehør, så maskinen kan tilpasses dit behov.

Udtag til stammerløftere og 
oplæggerborde fås som 
ekstraudstyr.

Effektiv hydraulisk sav.

Restudskilleren på transportøren sikrer 
renere brænde ved at frasortere smulder.

Værktøjskasse er standard. Det ergonomiske og let betjente 
kontrolpanel gør maskinen nem at bruge.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Max stammediameter 350 mm
Max kløvelængde 500 mm
Max kløvetryk 7.0 t
Sværdlængde 16”
Kraftforsyning TR, elektrisk 

motor
Kløvekniv 2/4-dels
Transportør længde 4 m
Indføringsbånd, længde 2.2 m

STANDARTUDSTYR
Svingbar transportør
Automatisk to-hastighedsventil
Sikkerhedsskærm
Automatisk smøring af kæde
Justerbar hastighed på transportør
Værktøjskasse

DIMENSIONER I TRANSPORTSTILLING
Højde 2,530 mm
Bredde 2,550 mm
Længde 1,250 mm
Vægt 870 kg

350
mm

500
mm

7.0
t

FALCON 35

Falcon 35

• DEN HURTIGEST KLØEVTID I SIN
KATEGORI

• EN HÅNDS BETJENING

• HURTIGE HYDRAULISKE 
FUNKTIONER - INGEN KILEREMME

• KÆDESMØRING MED JUSTERBAR
PUMPE

•

•

* kræver en ekstra ventil

EKSTRAUDSTYR
Olievarmer
Restudskiller på transportør
Transportørforlænger 1 m
Spånsuger
Hydraulisk indtræksrulle
Styreplade på indtræksbånd
Oliekøler
Kløvekniv 6-dels
Slangekit til ruller
Ventilkit til ekstraudstyr

TILBEHØR
HakkiFeed 371 

(421, 422, 471 
and 472) *

HakkiLift Falcon
Hakki Pilke Rensetromle
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Raven30

Hakki Pilke Raven 30 er designet og fremstillet i Finland. 
Maskinen har autofeed, hvilket betyder at når kløverem kører 
frem - så starter fødebåndet samtidigt. Maskinens robuste 
konstruktion og minimale behov for vedligeholdelse gør den 
omkostningseffektiv at bruge. Brugervenligheden og et godt 
kløvetryk gør maskinen hurtig og klar til at lave brænde til alle 
formål med lethed!

Sikkerhedsskærmen har gasstøddæmpere, der sørger for at sikkerheden er 
høj, når man bruger den samt at det nemt at vedligeholde kædesaven. Den 
kan nemt åbnes hvis der kommer fejl under kløvningen m.m. Det lave 
effektbehov og den lave vægt gør det muligt at bruge maskingen med lettere 
udstyr. Ekstraudstyr kan bruges til at udstyre maskingen til alle behov. En 
stammeløfter kan monteres til at afhjælpe tunge løft.

Raven 30 brændemaskine fås i tre modeller: basis, standard og delux. Basis 
modellen har pigrulle til indtræk mens standart modellen har indtræksbånd. 
Begge modeller leveres med fast transportør. Delux modellen er udstyret 
med et indtræksbånd samt svingbar transportør. 

indtræksbånd ventil er tilgængelig som 
ekstra udstyr til standard og delux.

Indtrækket bliver i standard og delux 
modellen hjulpet af indtræksbånd. 
Indtrækket på basis modellen af 
pigrulle.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Max stammediameter 300 mm
Max kløvelængde 500 mm
Max kløvetryk 4 t 

(6 t som tilbehør)
Sværdlængde 15”
Kraftforsyning TR, elektrisk 

motor
Kløvekniv 2/4-dels
Transportør længde 4 m
Indføringsbånd, længde 2.2 m

STANDARDUDSTYR
Sikkerhedsskærm
Automatisk to-hastighedsventil
Automatisk smøring af kæde

DIMENSIONER I TRANSPORTSTILLING
Højde 2,450 mm
Bredde 2,500 mm
Længde 1,200 mm
Vægt 610 kg

EKSTRAUDSTYR
Transportørforlænger 1 m
Styreplade på indtræksbånd
Olievarmer
Kløvekniv 6-dels
Kløvetryk 6 t

TILBEHØR
HakkiLift Raven *
HakkiFeed 371, 421 *
Hakki Pilke Rensetromle

300
mm

500
mm

4.0
t

RAVEN 30

• DESIGNET OG
FREMSTILLET I
FINLAND

• RUBUST MASKINE
MED MINIMAL
VEDLIGEHOLDELSE

• GOD SIKKERHED

• MASKINEN KAN
UDSTYRES TIL ET
HVERT BEHOV

Delux modellen leveres med 
hydraulisk svingbar transportør som 
standard.

*Kræver en ventil som er ekstraudstyr
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OH27

Hakki Pilke OH 27 er en let betjent brændemaskine til privat brug. 
Den kan udstyres med separat el-motor eller tilkobles PTO akslen på 
en traktor. Hakki Pilke OH 27 leveres med transportør, som sparer 
arbejde ved læsning af færdigt brænde. 

Afhængig af den aktuelle kniv, kan træet deles i op til 6 dele, og dermed 
producere brænde i passende størrelser - selv ved stærke stammer. 

Savklingen på Hakki Pilke OH 27 er udstyret med hårdmetalsbelagte 
tænder, der giver længere levetid på klingen. 
Automatisk to-hastighedsventil, fås som tilbehør. Denne øger 
kløvehastigheden med op til 33% for træ, som kræver mindre kraft. 

6-dels kløvekniv fås som
ekstraudstyr.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Max stammediameter 270 mm
Max firewood length 600 mm
Max kløvetryk 5.5 t
Rundsav 700 mm
Kraftforsyning TR, kombi
Kløvekniv 2/4-dels
Transportør længde 3.2 m
Stammebord 1.8 m

STANDARTUDSTYR
Hårdmetalsklinge

DIMENSIONER I TRANSPORTSTILLING
Højde 2,480 mm
Bredde 2,550 mm
Dybde 800 mm
Vægt 560 kg

EKSTRAUDSTYR
Transportørforlænger 0.8 m
Kløvekniv 6-dels
Automatisk to-hastighedsventil

TILBEHØR
HakkiFeed 371

Hårdmetalklinge som standard

To-hastighedsventilen aktiverer 
kløveren, når der er brug for mindre 
kraft (ekstraudstyr).

Højden på kløvekniven kan nemt og 
hurtigt justeres med manuelt håndtag. 

270
mm

600
mm

5.5
t

OH 27

• TRADITIONEL BRÆNDEMAKINE MED
RUNDSAV

• 5.5 TON KLØVETRYK SOM STANDARD

• UKOMPLICERET OG SIKKER SKÆRING
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Hawk25

Hakki Pilke Hawk 25 er en fix brændemaskine til boliger og 
sommerhuse samt til udlejning. Trailermonteringen gør den let at 
transportere derhen, hvor træet står. 

Takker være de hydrauliske funktioner (ingen kileremme) kræver 
maskinen ganske lidt vedligeholdelse. Hakki Pilke Hawk 25 er en 
brugervenlig og ekstrem effektiv brændemaskine i sin prisklasse. Hawk 
25 fås som traktor-dreven model eller udstyret med elektrisk motor 
eller en 13 hk benzinmotor.

Den økonomiske benzin motor har 
et forbrug på ca. 1,2 L/t.

Traktormaskiner transporteres ved 
trepunktophæng.

Bekvem værktøjskasse som standard.
Let vedligeholdelse pga. maskinens åbne 
konstruktion.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Max stammediameter 250 mm
Max kløvelængde 400 mm
Max klævetryk 3.5 t
Sværdlængde 13”
Kraftforsyning Traktor

El-motor
Benzin

Kløvekniv 2/4-dels
Transportør længde 2 m
Indføringsbånd, længde 1.8 m

STANDARTUDSTYR

Sikkerhedsskærm
Automatisk smøring af kæde

DIMENSIONER I TRANPORTSTILLING

TR elektrisk motor / 
benzinmotor

Højde 2,550 mm 2,550 mm
Bredde 1,000 mm 1,400 mm
Længde 2,400 mm 2,400 mm
Vægt 415 kg 475 kg

EKSTRAUDSTYR

Transportørforlænger 1 m *
Kløvekniv 6-dels

TILBEHØR

HakkiFeed 371

Transportørforlænger (1 m) 
fås som ekstraudstyr.

• LET BRÆNDEMASKINE TIL HJEM OG           
SOMMERHUSE SAMT UDLEJNING

• NEM OG LET AT 
TRANSPORTERE

• TAKKET VÆRE  DE HYDAULIKE
FUNKTONER KRÆVER DEN 
MINIMAL VEDLIGEHOLDELSE

• KAN INDREGISTERES   250
mm

400
mm

3.5
t

HAWK 25

* fås kun til TR model
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HH100 Eagle

Hakki Pilke HH 100 er til både privat og professionelt brug. HH 100 
drives af traktorens hydraulik med en anbefalet effekt på 40-50 L/
min.

Kløvelængden kan justeres,. Maskinene er enkel og effektiv at betjene. 
Brugeren bestemmer selv, hvor mange stykker stammen skal deles i 
ved at ændre højden på kløvekniven. Hakki Pilke HH100 kan udstyres 
med en ventil, der accelererer kløvningen med 33% - når kløvningen 
ikke kræver stor kraft. 

Kløveknivens højde kan nemt justeres 
med manuelt håndtag.

To-hastighedsventilen er ideel for traktor 
med lavt olieflow (ekstraudstyr).

TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Max stammediameter 450 mm
Max kløvelængde 1,050 mm
Max kløvekraft 7.0 t
Kraftforsyning traktorens hydraulik

max 50 L/min

Kløvekniv 2/4-dels

STANDARTUDSTYR
Kløvekniv 4-dels

DIMENSTIONER I TRANSPORTSTILLING
Højde 1,100 mm
Bredde 2,700 mm
Længde 950 mm
Vægt 230 kg

EKSTRAUDSTYR
Kløvekniv 6-dels
Automatisk to-hastighedsventil

450
mm

1,050
mm

7.0
t

HH 100

• LET AT BRUGE
• SOLID OG ROBUST

• STOR KRAFT
• ANVENDELIG TIL

MINDRE 
TRAKTORER 

Hakki Pilke Eagles rundsav sav gør skæring og kløvning af stammer 
enkelt og nemt. 

Maskinen fås enten traktor eller el-drevet. Rundsaven med 
hårdmetalklinge gør det muligt at skære i selv beskidt træ. Hakki Pilke 
Eagle kan udstyres med transporthjul, der gør maskinen nem at flytte. 

Sikker kløvning med skruekløver.

Let skæring.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Max stammediameter 270 mm
Max kløvelængde 450 mm
Kraftforsyning TR, elektrisk

motor 

STANDARTUDSTYR
Hårdmetalklinge

DIMENSTIONER I TRANSPORTSTILLING
Højde 1,300 mm
Bredde 950 mm
Længde 1,700 mm
Vægt 185 kg

EKSTRAUDSTYR
Transporthjul

270
mm

450
mm

EAGLE

• SIKKER OG GODT
AFSKÆRMET
RUNDSAV

• HÅRDMETALKLINGE

• SKRUEKLØVER
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HAKKILIFT RAVEN

Max stammediameter 300 mm

Max kløvelængde 4,000 mm

Længde 2,350 mm

Bredde 1,170 mm

Vægt 95 kg

Højde 50/850 mm

HAKKILIFT 371

Max stammediameter 370 mm
Max kløvelængde 4,000 mm
Længde 2,150 mm
Bredde 1,100 mm
Vægt 70 kg
Højde 50/850 mm

HAKKILIFT 381

Max stammediameter 380 mm
Max kløvelængde 4,000 mm
Længde 2,220 mm
Bredde 1,100 mm
Vægt 70 kg
Højde 50/1,000 mm

HAKKILIFT FALCON

Max stammediameter 380 mm
Max kløvelængde 4,000 mm
Længde 2,150 mm
Bredde 1,150 mm
Vægt 70 kg
Højde 50/1,000 mm

Stammeløfter

HakkiLift stammeløftere hjælper dig med at flytte stammer fra 
jorden til brændemaskinen. HakkiLift løfter ubesværet største 
stammer lige til indtræksbåndet, så processen bliver sikker og 
ergonomisk. 

HAKKILIFT 421

Max stammediameter 420 mm
Max kløvelængde 4,000 mm
Længde 2,150 mm
Bredde 1,150 mm
Vægt 80 kg
Højde 50/1,200 mm

Hydraulisk stammeløfter til Hakki Pilke Raven 30. Stammeløfteren 
tilkobles brændemaskinens hydraulik, og betjenes ved den separate 
styreventil. Desuden kan den placeres i lodret position bag 
brændemaskinen ved transport. 

Hydraulisk stammeløfter til Hakki Pilke Expert 37 og Expert 30. 
Stammeløfteren tilkobles brændemaskinens hydraulik, og betjenes 
ved den separate styreventil. Den kan låses fast på forsiden af 
brændemaskinen under transport. 

Hydraulisk stammeløfter til Hakki Pilke Falcon. Stammeløfteren 
tilkobles hydraulisk med en reguleringsventil (tilbehør). Den kan let 
transporteres med brændemaskinen. 

Hydraulisk stammeløfter til Hakki Pilke Easy 38. Stammeløfteren 
bliver tilkoblet på sammen side om indtræksrullen, og betjenes fra 
betjeningspanel. Den kan placeres i lodret position bag 
brændemaskinen ved transport.

Hydraulisk stammeløfter til Hakki Pilke Easy 42. . Den kan låses fast 
på forsiden af brændemaskinen under transport. 

Stammeløfterne leveres med en 
transportstøtte, hvilket gør det muligt 
at flytte brændemaskine og 
stammeløfter samtidig. 
NB! Mekanismen kan ikke benyttes 
ved vejtransport.

Støtter til brug ved flytning.
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HAKKIFEED 371
Længde 2,350 mm
Bredde 2,080 mm
Vægt 200 kg
Højde 880/1,220 mm

Oplæggerborde

HAKKIFEED 422
Længde 2,480 mm
Bredde 2,280 mm
Justerbar højde 880 - 1,320 mm 

1,230 – 1,660 mm

Vægt 285 kg

HAKKIFEED 421
Længde 2,350 mm
Bredde 2120 mm
Justerbar højde 880 – 1,320 mm 

1,230 – 1,660 mm
Vægt 238 kg

HAKKIFEED 471
Længde 3,600 mm
Justerbar bredde 950 – 1,500 mm 
Justerbar højde 1,000 – 1,440 mm
Vægt 616 kg

HAKKIFEED 472
Længde 3,600 mm
Bredde 2,200 mm
Justerbar højde 1,000–1,440 mm
Vægt 925 kg

Den skrå konstruktion på HakkiFeed 371 gør det nemt at 
indføre stammer til indtræksrullen. Det robuste bord sikre, at 
den skal bruges til alle brændemaskiner. 

Takket være de hydraulike indtræksruller, gør HakkiFeed 422 
indføringen af stammer til indtræksbåndet en ubesværet 
process.
HakkiFeed kan tilkobles 38, 42 og 50 samt Expert og Falcon 
med ekstra ventil og lynkobling.

HakkiFeed 471 har to kraftige indtrækskæder. To kraftige ruller 
klare tværtransport ind i brændemaskinen.
HakkiFeed 471 kan forlænges op til 6 meter. Bordets seks 
justerbare ben gør det let at sætte op på ujævn overfalde. 
HakkiFeed 471 kan nemt tilkobles 38, 42 og 50. Samt Expert og 
Falcon med ekstra ventil og lynkobling.  

HakkiFeed 472 har tre kraftige indtrækskæder og en mekanisk 
adskiller, der sikre at kun en stamme ad gangen falder ned på 
tværrullerne. Tre kraftige ruller klare tværtransport ind i 
brændemaskinen - rullerne er synkroniserede med maskinens 
indtræksbånd. 

Den robuste konstruktion muliggøre, at pladsen til stammerne 
forlænges fra 2 meter til 6 meter. Stammer med en længde på 2.5 m 
til 5 m fyldes nemt på bordet. Takket være de ni justerbare ben egner 
HakkiFeed 472 sig særdeles til undendørsbrug. HakkiFeed 472 kan 
nemt tilkobles 38, 42 og 50 samt Expert og Falcon med ekstra ventil 
og lynkobling.  

HakkiFeed 421 har hydraulisk ilægning, der optimerer og letter 
produktionen. Kan bruges på alle maskiner med kædesav.
HakkiFeed kan tilkobles 38, 42 og 50 samt Expert og Falcon med 
ekstra ventil og lynkobling.
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HAKKIPILKE CLEANER
Bredde 2,870 mm
Længde 1,190 mm
Justerbar højde max 2,870 mm
Vægt 500 kg

HAKKIPILKE SPÅNSUGER
Bredde 530 mm
Længde 325 mm
Højde 410 mm
vægt 17 kg

Tilbehør og udstyr

Rengøring af brændet fremskyder tørringen og sikre ensartet kvalitet. 
Transportøren flytter brændet fra maskinen til den roterende tromle på 
Hakki Pilke Cleaner, der fraskiller smulder.  Fra Hakki Pilke Cleaner 
kan brændet fx kommes i sække ved brug af standard styreplader.

Den svingbare transportør (3 m), der fås som tilbehør, kan fx bruges til 
at flytte brændet over på en vogn. Hakki Pilke Cleaner fås 
som elektrisk eller hydraulisk. Takket være de højdejusterbare 
ben, kan CLEANER kobles til nærmest alle brændemaskiner. 

Hakki Pilke spånsuger fjerner effektivt savsmuld, og flytter det til en 
ønsket lokation gennem en udledningsslange. Dette holder 
maskinens omgivelser rene, og der bliver ikke spildt værdifuld tid 
på at rydde savsmuld op. Spånsugeren bruger maskinens egen 
hydraulik.. Denne er standard hos Hakki Pilke Easy 50s, og kan 
tilkøbes til nærmest alle kædesavsmodeller som tilbehør. 

Maskinen kan med orginal transportørforlænger placeres i 
transportstilling. Vær opmærksom på transporten, når du har 
indstillet transportørforlænger. 
Undtagelse - Hawk 25 kan placeres i transportstilling med 1 m 
transportørforlænger. Hawk 25 transportørforlænger er kun 
tilgængelig til TR modellen.

Til rengøring under maskinen.

Værktøjskassen, der er monteret på 
maskinen, sikre at vigtige redskaber 
altid er ved hånden.

Den hydrauliske indtræksrulle 
sikre effektiv drift.

Hydraulisk sving til transportør til 
maskiner med mekanisk sving
- fx Falcon 38.

Basalt værktøj til vedligeholdelse af 
klingen. Der er inkluderet en 
kædefil, en flad skruetrækker, en 13 
mm ring/gaffelnøgle samt en 4 mm 
umbrakonøgle. 

TRANSPORTØRFORLÆNGER
Længde 1 m *

 * OH 27  0.8 m

AUTOMATISK 
KÆDESTRAMMER
Tilbehør til Easy 38
Sværdlængde 16”

Kæde .325 1.5 mm 
68 

AC 10  holder optimale kædespænding, hvilket forhindre at kæden falder 
af eller knækker. Opretholdelse af optimale kædespænding øger levetiden 
på kæde og sværd.

AC 10 kræver ingen manuel stramning. Den automatiske kædestrammer 
gør udskiftning nemt og hurtigt. Du kan skifte kæden, hvilket øger 
produktiviteten væsentligt, på under 40 sek.. 

FLIS RIVE VÆRKTØJSSÆT

VÆRKTØJSKASSE
HYDRAULISK 
INDTRÆKSRULLE

HYDRAULISK SVING 
TIL TRANSPORTØR
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MASKINE Easy 50s Easy 42 Easy 38 Expert 37 Falcon 35 Raven 30 OH 27 Hawk 25 Eagle HH 100

EGENSKABER
Tiltænkt anvendelse
– Privat ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆
– Professionel ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆
– Industriel ⋆ ⋆
Max stammediameter, mm 470 420 380 370 350 300 270 250 270 450

Max savelængde, mm 600 600 600 600 500 500 600 400 450 1,050

Savtype
– Savklinge diameter,  Ø mm 700 700

– kædesav, sværd (mm) 508 508 406 406 406 381 330

Kløvekraft, t 30 13.5 8.0 7.0 7.0 4.0 or 6.0 ■ 5.5 3.5 7.0

Optisk måling • • ■
Hydraulisk svingbar transportør • • ■
Restudskiller • ■ • ■ ■
Transportørforlænger (1 m) ■ ■ ■ ■ ■ ■ (0.8 m) ■ (TR)

Spånsuger • ■ ■ ■ ■
Hydraulisk indtræksrulle • • ■ ■
Styreplade på indtræksbånd • • ■ ■ ■ ■
Olievarmer ■ ■ ■ ■ ■
Oliekøler • • ■ ■

KRAFFORSYNING
Traktor (PTO) • • • • • • • • • ◦
Traktor / El-motor • • • • • (10 kW) •

El-motor (kW) • (15) • (15) • (10) • (7.5) • (7.5) • (5.5) • (7.5) • (4.0) • (4.0)

Benzinmotor (hp) • (13)

Effektbehov (hp) 50 50 35 30 20 20 30 20 20

Sikringsstørrelse (A) 35 35 25 20 20 16 20 16 16

MASKINENS DIMENSIONER I TRANSPORTATILLING TR em /
cm

Højde (mm) 2,900 2,500 2,520 2,520 2,530 2,450 2,480 2,550 2,550 1,300 1,100

Bredde (mm) 3,100 2,700 2,480 2,450 2,550 2,500 2,550 1,000 1,400 950 950

Længde (mm) 1,520 1,360 1,300 850 1,250 1,200 800 2,400 2,400 1,700 2,700

Vægt (kg) 2,100 1,170 880 810 870 600 560 415 475 185 230

Længde udløbsbånd (m) 4.0** 4.0** 4.0** 4.0* 4.0** 4.0*/** 3.2 2.0

* kan fås med svingbar transportør ** leveres med svingbar transportør som standart

Easy 50 Easy 42 Easy 38 Expert 37 Falcon 35 Raven 30 OH 27 Hawk 25 Eagle HH 100

Kløveskniv 
2/4 ■ • • • • • • •

6 • ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
8 ■ ■ ■
12 ■ ■
16 ■

Stamme håndtering
Stammeløfter:
– HakkiLift Raven ▫
– HakkiLift 371 ▫
– HakkiLift Falcon ▫
– HakkiLift 381 ■
– HakkiLift 421 ■

Oplæggerborde for stammer

– HakkiFeed 371 ■ ■ ■ ■ ■ ■
– HakkiFeed 421 ■ ■ ■ ▫ ▫ ▫ ▫
– HakkiFeed 422 ■ ■ ■ ▫ ▫ ▫
– HakkiFeed 471 ■ ■ ■ ▫ ▫ ▫
– HakkiFeed 472 ■ ■ ■ ▫ ▫ ▫

Rensning af brænde

– Rensetromlel ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
⋆ vi anbefaler      • tilgængelige        standard 

udstyr 
◦  traktor hydraulik      ■ tilbehør ▫ kræver ekstra ventil ▫ kræver ekstra ventil og specialudstyr

Tekniske Specifikationer

Producenten forbeholder sig ret til at fortage ændringer
•
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