
FLISTUGGAR 
EFFEKTIV ENERGIFRAMSTÄLLNING



FLIS UTAN STICKOR

FÖRDELAR
• Klarar träd upp till Ø270 mm
• Massiv, tung huggskiva med stor diameter
• Dubbla kraftiga inmatningsvalsar
• Fyra knivar
• Patenterat totalsystem – flis utan stickor
• Antistress – anpassar inmatningen efter 

belastningen på rotorn



FLIS UTAN STICKOR Med det patenterade TOTALSYSTEMET är MULTI PC flis- 
tuggar ensamma på den Svenska marknaden. De producerar 
flis med så fin kvalitet att den delvis kan ersätta pellets, 
därav namnet pelletsflis. MULTI PC flistuggar är kraftigt  
byggda och finns i flera modeller.

Många fliseldare känner igen problemet med stickor och kvistar 
som lätt medför att panna eller matning stannar. Tack vare 
ett såll i rotorhuset på MULTI PC flistuggar minimeras detta 
problem. Sållet finns med håldiameter på 20, 30 eller 40 mm. 
Flistuggen kan också levereras utan såll.

Inmatningsvalsarna drivs av två starka hydraulmotorer som 
ger ett vridmoment upp till 1096 Nm. Detta innebär att mycket 
tunga stammar smidigt kan hanteras. Hydraulmotorerna drivs av 
traktorns hydraulik alt. av ett internt hydraulsystem monterat på 
flistuggen. 

Hastigheten på inmatningsvalserna kan ställas steglöst för att 
uppnå en jämn drift. Inmatningen är vinkelrät, därmed uppnås ett 
minimalt ”dött” rum mellan inmatningsvalsarna och rotorn. Detta 
säkrar att även ändbiten förs med in i maskinen.

Inmatningstratten är utformad så att inmatningsvalsarna lätt får 
tag på både stora och små stammar. Den specialutformade  
översta inmatningsvalsen med kombinerad tandad kniv och 
hajtänder garanterar att valsarna får ett bra grepp om stammen, 
samt att grenar enkelt förs in i flistuggen.

Flistuggen är standardutrustad med varvtalsvakt, så kallat  
antistressystem. Varvtalsvakten anpassar inmatningshastigheten 
så att det alltid är tillräckligt varvtal för att flisa trädet. Ytterligare 
fördel är att även mindre traktorer kan driva flistuggen. Varvtals-
vakten kan enkelt stängas av genom att vrida på ett handtag.

Rotorhuset består av en dubbel rotor (dubbla huggskivor) 
där huggskivorna är separerade av mellanvingar med knivar. 
Huggskivorna är kraftiga och tunga vilket 
ger mycket bra effekt även när mindre 
traktorer används. 

På den främre huggskivan är fyra knivar 
överlappande monterade för ökad  
effektivitet och jämnare gång. Sållet 
omger den dubbla rotorn som tillsam-
mans med utkastarvingen ger ett tätt 
åtslutande rotorhus. Knivarna byts lätt 
utan efterföljande inställning.

Flistuggen är lätt att serva och service 
kan utföras utan specialverktyg. Under 
service kan rotorn lätt låsas i nödvändiga 
inställningar.

Flistuggen levereras som standard med 
utblåsningsrör som kan vridas i 360° 
grader och låsas i valfritt läge.

PATENTERAD LÖSNING

Principskiss
1. Rotorhus, överdel 
2. Såll, överdel 
3. Främre huggskiva 
4. Inmatningsvalsar 
5. Utkastarvinge 
6. Bakre huggskiva 
7. Rotationsriktning 
8. Rotorhus, nedre del 
9. Mellanvinge med kniv 
10. Såll, underdel



TEKNISKA DATA MULTI PC FLISTUGG

Art. nr Hydraul-
system

Max träd- 
diameter,  

mm

Pellets- 
såll,
mm

Fjärr-
kontroll

Huggskiva
Typ/vikt/antal 

knivar

Huggskiva 
diameter, 

mm

Effektbehov
540/1000 rpm,  

hk

Vridmoment 
inmatningsrullar, 

Nm

Kapacitet,
m3/h

Vikt, 
kg

PC770-P2 Traktor 210 25 Nej Dubbel/270/4 770 75 15

PC942 Traktor 270 Inget Nej Dubbel/380/4 942 50-80/67-150 1096 5-30 1450

PC942-P Traktor 270 30 Nej Dubbel/380/4 942 50-80/67-150 1096 5-30 1500

PC942-PI Egen hydr. 270 30 Nej Dubbel/380/4 942 50-80/67-150 1096 5-30 1550

PC942-PC Traktor 270 30 Ja Dubbel/380/4 942 50-80/67-150 1096 5-30 1500

PC942PIC Egen hydr. 270 30 Ja Dubbel/380/4 942 50-80/67-150 1096 5-30 1550

TILLBEHÖR

PC-KAXEL Walterscheid kraftöverföringsaxel med frihjul och lamellkoppling. Anpassad till PC-flistugg.

PC-20 Såll. 20 mm. Ersätter standardsåll 30 mm vid fabriksbeställning.

PC-30 Såll. 30 mm, medföljer som standard

PC-40 Såll. 40 mm. Ersätter standardsåll 30 mm vid fabriksbeställning.

PC-100 Förhöjning utblåsningsrör 500 mm

PC101 Utblåsningsrör över traktor
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