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Världens bästa vedmaskiner
Maaselän Kone Oy grundades år 1983. Bolagets stora erfarenhet och 
kompetens i att tillverka vedmaskiner syns i våra produkter av hög 
kvalitet som används av vedtillverkare världen runt. Vi exporterar över 
60 % av våra produkter, och vi har importörer i 23 länder. I majorite-
ten av dessa länder är vi klart marknadsledande.

I våra produkter sammanstrålar långa och starka traditioner med nya 
innovationer på ett unikt sätt. Tack vare vår fortlöpande, kundorien-
terade och systematiska kvalitetsutveckling har vårt företag beviljats 
ISO 9001-kvalitetscertifikat. Våra Hakki Pilke-vedmaskiner har fått god 
feedback i yrkestidskrifters användningstester och av användare.

CS 1000
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Hakki Pilke-vedmaskiner tillverkas till största del av inhemska kompo-
nenter av högsta kvalitet på fabriken i Finland. Våra produkter är kän-
da för att vara lättanvändbara och pålitliga. Utgångspunkten för vår 
design är alltid användarnas behov. Som resultat av vårt långvariga 
utvecklingsarbete kan våra maskiner producera mycket stora mäng-
der ved. Vårt mål är att främja utnyttjandet av förnybara naturtillgån-
gar och därmed ta vårt ansvar för en hållbar utveckling. 

Våra produkter och tjänster hjälper våra kunder världen över att dra 
nytta av ved vid uppvärmning, matlagning och stämningsskapande. 
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SYNLIGA KOSTNADER

- maskinens inköpspris

FÖRDELARANDRA LIVSTIDSKOSTNADER

- maskinens driftskostnader
- underhållskostnader
- produktionens effektivitet
- kapitalkostnad/
  andrahandsvärde

Gör en investering som lönar sig
När du skaffar en vedmaskin är själva inköpspriset bara en del av 
produktens kostnader över hela dess livstid. Med en Hakki Pilke-ved-
maskin kan du garantera att maskinens s.k. osynliga kostnader under 
dess livstid hålls låga. 

Hakki Pilke-vedmaskinerna är kompakta, högeffektiva paket som 
kombinerar finsk maskinproduktionskunskap och industriell design. 
Användarens behov, kvalitén på slutprodukten, högsta möjliga pro-
duktivitet och låga användningskostnader är grunderna till vår design.

Vi har tagit i beaktande maskinens ergonomi för att optimera produk-
tionen under arbetspasset. Det är säkert att använda Hakki Pilke-ved-
maskinen oberoende av omständigheterna. 
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FÖRDELAR

EN VEDMASKIN ÄR 
NÅGOT MAN KÖPER.

EN VEDMASKIN FRÅN 
HAKKI PILKE ÄR EN 
INVESTERING.

Maskinen är snabb att tas i bruk, kan lätt ställas in på nytt, har ett 
smidigt flöde av material och en felfri funktion, vilket garanterar en 
kontinuerlig och stor produktivitet. Servicepauser är korta eftersom 
maskinerna är lätta att underhålla. Maskinen har få underhållspunk-
ter, vilket lämnar mer tid för arbete.

Tack vare maskinernas hållbarhet har de ett högt andrahandsvärde. 
Om du väljer Hakki Pilke-vedmaskinen gör du en god investering vars 
värde inte förändras. Hakki Pilke är världens mest populära vedmaskin 
- och inte utan orsak. I Hakki Pilke-vedmaskinen finns alla de egens-
kaper som gör den till världens bästa vedmaskin.

SÄKERHET

ERGONOMI

LÄTT ATT 

ANVÄNDA

HÖG

PRODUKTIVITETMODERNT

UTSEENDE

HÅLLBARHET

HÖGT

ANDRAHANDSVÄRDE

LITET 

EFFEKTBEHOV

LÅGA 

LIVSTIDS-

KOSTNADER
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Maaselän Kone Oy är en föregångare inom produktionen av vedmas-
kiner, vilket syns tydligt i Hakki Pilke Easy 50, som är marknadens 
överlägset mest effektiva proffsmaskin. En kubik klabbar kan pro-
duceras med bara sju tryck av kolven, och tack vare den automatiskt 
justerande klyvkraften är maskinen extremt produktiv.

Hakki Pilke Easy 50s är den professionella användarens val vid de stora stock-
dimensionerna. En lättanvändbar kontrollpanel gör det enkelt att använda 
maskinen. Inmatning, kapning och klyvning styrs med en joystick. Det finns 
en styrventil på panelen som används till att stoppa och backa transportö-
rens band. Med hjälp av de justerbara stödbenen är det lätt att ställa maski-
nen i driftläge även om underlaget är ojämnt. Även arbetsytan har justerbara 
stödben.

Maskinen är lätt för sin storleksklass och har en idealisk viktfördelning. 
Den kan tryggt transporteras med en trepunktslyft på en medelstor traktor. 
Tack vare alla sina överlägsna egenskaper föredras Hakki Pilke Easy 50s av 
professionella runtom i världen som vill använda allt hårdare träsorter vid 
brännvedsproduktion.

Ett övre stöd försett med snabblås 
förstärker maskinens struktur 
anmärkningsvärt.

En lättanvändbar styrpanel där 
inmatning, kapning och klyvning styrs 
med en joystick.

Easy50S

• EN EXTREMT 
EFFEKTIV MASKIN 
FÖR PROFFS AVSEDD 
FÖR INDUSTRIELL 
VEDPRODUKTION

• I TR-, KOMBI- ELLER 
ELMODELL

• KAN UTRUSTAS MED 
OLIKA MATARBORD 
OCH KLYVYXOR
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TEKNISKA DATA
Vedens max. diameter 470 mm

Max. stocklängd 600 mm

Klyvkraft 3-30 t

Svärd 20”

Drift TR, EL, kombi

Klyvyxa 6 delad

Längden på utmatningstransportören 4 m

Bredden på utmatningstransportören 450 mm

Standardutrustning

Optisk vedlängdsmätare

Inmatningstransportör (bredd x längd) 0,3 x 2,85 m*

Utmatningstransportör som kan justeras i höjd- och sidled

Inbyggd renskanal

Justering av utmatningstransportörens hastighet

Säker skyddsbur

Automatiskt varierande klyvkraft (3 olika kraftlägen)

Automatisk smörjning av sågkedjan

Spånsug

Extra matarrulle till inmatningstransportören

Styrplatta för ved för inmatningstransportören

Oljekylare

Mått i transportläge

Höjd 2900 mm

Bredd 3100 mm

Djup 1520 mm

Vikt 2200 kg

Tilläggsutrustning

Oljevärmare

Klyvyxor 2/4, 8, 12, 16 
delar.

Förlängning utmatningstransportör 1 m **

Passande produkter

HakkiFeed 421, 422, 471, 
472

Hakki Pilke Cleaner

470
mm

600
mm

30
t

EASY 50S

* längd med extra matarrulle

** Observera transport. Läs mer på s. 24.

Med den löstagbara vinschen kan du 
snabbt och säkert byta ut klyvyxan. 

Den inbyggda renskanalen kommer som 
standardutrustning med maskinen.
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Hakki Pilke Easy 42 är en smidig och effektiv vedmaskin i proffsklass. 
Den kapar och klyver stockar med en diameter upp till 42 cm. 

Tack vare den patenterade dubbelcylindertekniken kan du effektivt klyva 
även mindre vedklabbar. Klyvkraften regleras automatiskt mellan 3 och 13,5 
ton, varpå maskinen arbetar snabbare och med mindre kraft när du klyver 
mindre vedklabbar. Tack vare denna egenskap är Hakki Pilke Easy 42 klassens 
mest produktiva maskin.

Maskinen är effektiv och robust till sin konstruktion. Den kan enkelt flyttas 
och transporteras med trepunktslyften på en medelstor traktor. Utrustad 
med en renselevator och ett stockbord är Hakki Pilke Easy 42 en effektiv och 
fungerande produktionslinje även för krävande professionellt bruk.

Vedkapning sker med ett stort 20” 
harvester-svärd.

Kommer med en optisk vedlängdsmätare 
som standardutrustning.

Som standardutrustning har maskinen 
en hydraulisk extra matarrulle för 
inmatningstransportören som garanterar 
effektiv inmatning av veden.

• DEN ÖVERLÄGSET 
SNABBASTE KAPNINGEN 
OCH KLYVNINGEN I SIN 
STORLEKSKLASS, UTAN 
ATT PRUTA PÅ KRAFTEN

• KAN UTRUSTAS MED 
OLIKA  MATARBORD OCH 
RENSKANAL

• I TR-, EL- ELLER 
KOMBIMODELL

Easy42
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TEKNISKA DATA
Vedens max. diameter 420 mm

Max. stocklängd 600 mm

Klyvkraft 3-13,5 t

Svärd 20”

Drift TR, EL, kombi

Klyvyxa 2/4 delar

Längden på utmatningstransportören 4 m

Längden på inmatningstransportör 2,5 m *

Standardutrustning

Optisk vedlängdsmätare (utöver den mekaniska ved-
längdsmätaren)

Hydrauldriven vridbar utmatningstransportör

Justering av utmatningstransportörens hastighet

Säker skyddsbur

Snabbventil

Automatisk smörjning av sågkedjan

Extra matarrulle till inmatningstransportören

Styrplatta för ved för inmatningstransportören

Oljekylare

Mått i transportläge

Höjd 2500 mm

Bredd 2700 mm

Djup 1360 mm

Vikt 1330 kg

Tilläggsutrustning

Inbyggd renskanal

Förlängning utmatningstransportör 1 m

Spånsug

Oljevärmare

Klyvyxor 6, 8, 12 delar.

Passande produkter

HakkiFeed 421, 422, 471, 
472

HakkiLift 421

Cleaner

Oljekylare som standardutrustning.

Utmatningstransportören vrids 
utan problem i sidläge med hjälp av 
hydrauliken.

420
mm

600
mm

13,5
t

EASY 42

* längd med extra matarrulle
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Easy 38 Hakki Pilke kapar och klyver träd med en diameter på upp till 
38 cm. Den elektroniska såg- och klyvstyrningen har avsevärt effekti-
viserat klyvning av mindre ved. 

Den fyra meter långa utmatningstransportören som vrids i sidled är försedd 
med en renskanal som ser till att vedklabbarna är rena och därmed torkar 
snabbare. Dessa egenskaper gör Hakki Pilke Easy 38 till ett effektivt alter-
nativ även i proffsklassen. Tack vare sin utformning är Hakki Pilke Easy 38 
mycket användarvänlig och enkel att underhålla.

AC 10 - automatisk kedjespännare

Öka din effektivitet med hjälp av en automatisk kedjespännare. AC 10 finns 
tillgänglig som tilläggsutrustning till Easy 38-vedmaskinen, och kan även 
monteras i efterhand på äldre Easy 38-maskiner. Läs mer på sida 25.

En optisk vedlängdsmätare finns 
tillgänglig som tilläggsutrustning.

En patenterad integrerad renskanal som 
standardutrustning. En ränna i ändan av 
utmatningstransportören avskiljer skräp.

Easy38
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TEKNISKA DATA
Vedens max. diameter 380 mm

Max. stocklängd 600 mm

Största klyvkraft 8 t

Svärd 16”

Drift TR, EL, kombi

Klyvyxa 2/4 delar

Längden på utmatningstransportören 4 m

Längden på inmatningstransportör 2,2 m

Standardutrustning

Vridbar utmatningstransportör

Inbyggd renskanal

Justering av utmatningstransportörens hastighet

Säker skyddsbur

Snabbventil

Automatisk smörjning av sågkedjan

Hydrauluttag för bord och tillbehör

Mått i transportläge

Höjd 2520 mm

Bredd 2480 mm

Djup 1300 mm

Vikt 880 kg

Tilläggsutrustning

Optisk vedlängdsmätare

Hydrauldriven vridbar utmatningstransportör

Förlängning utmatningstransportör 1 m

Klyvyxor 6, 8 delar

Spånsug

Extra matarrulle

Styrplatta för ved för inmatningstransportören

Oljevärmare

Oljekylare

Passande produkter

HakkiFeed 371, 421, 422, 
471, 472

HakkiLift 381

Cleaner

Hydraulisk extra matarrulle för 
utmatningstransportören som 
tilläggsutrustning.

Den effektiva hydrauliska sågen aktiveras 
när du trycker ned joystickens avtryckare. 
På så sätt minimeras förbrukningen av 
sågkedjeoljan.

Från den ergonomiska och lättanvändbara
styrpanelen kontrolleras alla funktioner 
som maskinen behöver.

380
mm

600
mm

8,0
t

EASY 38

• EXTREMT ERGONOMISKT

• ELEKTRONISK STYRNING 
AV KLYVNING

• MYCKET LITET BEHOV AV 
UNDERHÅLL
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Till sin klyvhastighet är Falcon överlägset den snabbaste maskinen 
i sin storleksklass på marknaden, och tack vare enspaksstyrningen 
mycket lätt att använda. 

Tack vare sin hydrauliska såg och transportörer har maskinen inga kilremmar. 
Med en enkel skyddsbur ökas säkerheten och användarvänligheten. En reg-
lerbar, hydrauldriven smörjningspump för sågkedjan garanterar att sågked-
jan och svärdet har en lång livslängd. Smörjningspumpen får sin olja från en 
separat behållare, som kan bytas snabbt och enkelt. Maskinens öppna nedre 
konstruktion underlättar rengöring och i den integrerade verktygslådan kan 
du behändigt transportera alla de viktigaste verktygen. Tack vare det omfat-
tande sortimentet tilläggsutrustning kan du lätt skräddarsy din maskin enligt 
egna önskemål.

Tilläggsutrustningens hydraulslangar kan 
lätt kopplas till maskinen med hjälp av 
snabbkopplingarna som finns tillgängliga 
som tilläggsutrustning.

Effektiv hydraulisk såg.

Falcon 35

• DEN SNABBASTE 
KLYVRÖRELSEN I SIN 
STORLEKSKLASS

• ENSPAKSSTYRNING

• SNABBA HYDRAULISKA 
FUNKTIONER - INGA 
KILREMMAR

• SÅGKEDJAN SMÖRJS MED EN 
JUSTERBAR PUMP
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Som tillval finns en renselevator som 
avskiljer skräp, vilket leder till renare ved 
som slutprodukt.

En behändig verktygslåda som 
standardutrustning.

En ergonomisk och lättanvändbar 
kontrollpanel gör det enkelt att använda 
maskinen.

TEKNISKA DATA
Vedens max. diameter 350 mm

Max. stocklängd 500 mm

Största klyvkraft 7,0 t

Svärd 16”

Drift TR, EL

Klyvyxa 2/4 delar

Längden på utmatningstransportören 4 m

Längden på inmatningstransportör 2,2 m

Standardutrustning

Vridbar utmatningstransportör

Snabbventil

Säker skyddsbur

Automatisk smörjning av sågkedjan

Justering av utmatningstransportörens hastighet

Mått i transportläge

Höjd 2 530 mm

Bredd 2550 mm

Djup 1250 mm

Vikt 870 kg

350
mm

500
mm

7,0
t

FALCON 35

* kräver en tilläggsventil

Tilläggsutrustning

Oljevärmare

Inbyggd renskanal

Förlängning utmatningstransportör 1 m

Spånsug

Extra matarrulle

Styrplatta för ved för inmatningstransportören

Oljekylare

Klyvyxa 6 delad

Hydrauluttag för bord och tillbehör

Styrventil för tilläggsutrustning

Passande produkter

HakkiFeed 371 
(421, 422, 471 
och 472) *

HakkiLift Falcon

Cleaner
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Raven30

Hakki Pilke Raven 30 är en rejäl vedmaskin som är designad och 
tillverkad i Finland. Maskinens direktstyrda hydraulik gör det möjligt 
att utföra många funktioner samtidigt med en lätt rörelse med styr-
handtaget. Den stadiga konstruktionen och det minimala behovet av 
underhåll gör maskinen kostnadseffektiv att använda. Lätt använd-
barhet och tillräcklig klyvkraft möjliggör också klyvningen av större 
stockar, och det går lika lätt att tillverka både ved för spisen som 
större klabbar för uppvärmning. 

Skyddsburen, som är konstruerad i ett stycke, är för högsta säkerhet koppla-
de till maskinens funktioner. Eftersom skyddsburen är utrustad med gasf-
jädrar blir användningen enkel, säker och underlättar underhåll av sågkedja 
och svärd. Tack vare maskinens låga kraftbehov kan den även användas med 
lättare utrustning. Maskinen kan utrustas med diverse tilläggsutrustning en-
ligt behov. Med en stocklyft gör du arbetet ännu lättare. Klyvyxan i sex delar 
gör även den grövsta stocken till användbara klabbar. 

Raven 30 har ett matningsband och en utmatningstransportör som kan 
vridas i sidled. Inmatningstransportören är utrustad med en backventil. Med 
backventilen kan du mata in eller backa stockar oberoende av maskinens 
funktion. 

• DESIGNAD OCH 
TILLVERKAD I 
FINLAND

• STADIG 
KONSTRUKTION 
OCH LITET BEHOV 
AV UNDERHÅLL

• SÄKER

• KAN UTRUSTAS 
ENLIGT BEHOV

Hydrauldriven och vridbar 
utmatningselevator som standard.
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Modellen är standardutrustad med en
backventil för inmatningstransportören.

Vedmatning med band är 
standardutrustning.

TEKNISKA DATA
Vedens max. diameter 300 mm

Max. stocklängd 500 mm

Klyvkraft 6 t 

Svärd 15”

Drift TR, EL

Klyvyxa 2/4 delar

Längden på utmatningstransportören 4 m

Längden på inmatningstransportör 2,2 m

Standardutrustning

Säker skyddsbur

Snabbventil

Automatisk smörjning av sågkedjan

Mått i transportläge

Höjd 2 450 mm

Bredd 2 500 mm

Djup 1200 mm

Vikt 610 kg

Tilläggsutrustning

Förlängning utmatningstransportör 1 m

Styrplatta för ved för inmatningstransportören

Oljevärmare

Klyvyxa 6 delad

Passande produkter

HakkiLift Raven *

HakkiFeed (371, 421) *

Cleaner

300
mm

500
mm

6,0
t

RAVEN 30

* kräver en tilläggsventil
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OH27

Hakki Pilke OH 27 är en användarvänlig vedmaskin avsedd för hem-
mabruk. Den kan förses med en egen elmotor eller användas tillsam-
mans med en traktor. OH 27 är försedd med en utmatningstranspor-
tör med vilken du enkelt kan tillverka brännved direkt till en vedbod, 
en hög eller en vagn. 

Beroende på vilken klyvyxa som används kan du klyva vedklabbarna i upp 
till sex delar. Därmed får du vedklabbar som passar i kaminen av till och 
med det grövsta virket. Sågklingan i Hakki Pilke OH 27 är av hårdmetall som 
också gör det möjligt att kapa orena stockar. Tack vare kapvaggan och det 
stadiga mothållet är det enkelt att kapa veden. Hakki Pilke OH 27 har som 
tilläggsutrustning en ventil som automatiskt gör klyvningen snabbare. Vid 
klyvningen av stockar som kräver mindre styrka gör ventilen hela klyvrörelsen 
upp till 33 % snabbare.

Bett som klyver i sex delar som 
tilläggsutrustning.

Hårdmetallklinga som standard.

Med snabbventilen gör klyvningen 
snabbare när det krävs mindre kraft.

Det går snabbt och enkelt att justera 
klyvyxans höjd med en manuell spak.

• TRADITIONELL VEDMASKIN 
UTRUSTAD MED SÅGKLINGA

• 5,5 TONS KLYVKRAFT SOM 
STANDARD

• LÄTT OCH SÄKER KAPNING
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TEKNISKA DATA
Vedens max. diameter 270 mm

Max. stocklängd 600 mm

Klyvkraft 5,5 t

Sågklinga 700 mm

Drift TR, kombi

Klyvyxa 2/4 delar

Längden på utmatningstranspor-
tören

3,2 m

Längd på kapningsvaggan 1,8 m

Standardutrustning

Hårdmetallklinga

Mått i transportläge

Höjd 2480 mm

Bredd 2550 mm

Djup 800 mm

Vikt 560 kg

Tilläggsutrustning

Förlängning utmatningstransportör 0,8 m

Klyvyxa 6 delad

Passande produkter

HakkiFeed 371

270
mm

600
mm

5,5
t

OH 27
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Hawk25

Hakki Pilke Hawk 25 är en snabb vedmaskin för användning hemma 
och i stugan. Tack vare sitt transportunderlag är det lätt att flytta 
maskinen till exempel bakom ett terrängfordon.

Tack vare de hydrauliska funktionerna (inga kilremmar) är maskinen mycket 
underhållsfri. Hakki Pilke Hawk 25 är användarvänlig och till priset sett en ef-
fektiv vedmaskin. Hawk 25-vedmaskinen finns tillgänglig som traktordriven, 
elmotordriven samt med en 13 hk bensinmotor.

Den ekonomiska bensinmotorn förbrukar 
enbart ca. 1,2 l/t.

En behändig verktygslåda som 
standardutrustning.

Som tilläggsutrustning finns en 
förlängning till utmatningstransportören 
(1 m) tillgänglig.

• EN FLEXIBEL 
VEDMASKIN FÖR 
BRUK HEMMA OCH I 
STUGAN

• LÄTT ATT 
TRANSPORTERA 

• TACK VARE SINA 
HYDRAULISKA 
FUNKTIONER ÄR 
DEN MYCKET 
UNDERHÅLLSFRI

• ETT ANVÄNDARVÄN-
LIGT, EFFEKTIVT PAKET

250
mm

400
mm

3,5
t

HAWK 25
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En traktordriven maskin kan transporteras 
med traktorns 3-punktslyft.

Tack vare sin öppna konstruktion är 
maskinen lätt att underhålla.

TEKNISKA DATA
Vedens max. diameter 250 mm

Max. stocklängd 400 mm

Största klyvkraft 3,5 t

Svärd 13”

Drift TR, EL, förbrän-
ningsmotor

Klyvyxa 2/4 delar

Längden på utmatningstransportören 2 m

Matarställningens längd 1,8 m

STANDARDUTRUSTNING

Säker skyddsbur

Automatisk smörjning av sågkedjan

Mått i transportläge

TR EL/förbrännin-
gsmotor

Höjd 2550 mm 2550 mm

Bredd 1000 mm 1400 mm

Djup 2400 mm 2400 mm

Vikt 415 kg 475 kg

Tilläggsutrustning

Utmatningstransportörens 
förlängning

1 m *

Passande produkter

HakkiFeed 371

* enbart tillgänglig för tr-modellen
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HAKKILIFT RAVEN
Vedens max. diameter 300 mm

Max. stocklängd 4000 mm

Stocklyftens längd 2350 mm

Stocklyftens bredd 1170 mm

Vikt 95 kg

Lyftområde 50/850 mm

HAKKILIFT 381
Vedens max. diameter 380 mm

Max. stocklängd 4000 mm

Stocklyftens längd 2220 mm

Stocklyftens bredd 1100 mm

Vikt 70 kg

Lyftområde 50/1000 mm

Stocklyft

HakkiLift är effektiva hjälpmedel för att lyfta stockar från marken till vedmas-
kinen. De kan utan problem lyfta även stora stockar upp på vedmaskinens 
inmatningstransportör, vilket gör det säkert och ergonomiskt att hantera 
veden.

Den hydrauliska stocklyften till Raven 30 kopplas till vedmaskinens hydraulik 
via en enskild manöverventil (tillval). Vid transport vrids stocklyften till maski-
nens framsida där den kan låsas fast.

Hydraulisk stocklyft för Hakki Pilke Easy 38. Kopplas till de färdiga monterin-
gshålen på maskinens inmatningssida. Under transport läggs lyftaren upprätt 
på maskinens ända. Lyften kopplas till maskinens standardhydrauluttag.
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HAKKILIFT FALCON
Vedens max. diameter 380 mm

Max. stocklängd 4000 mm

Stocklyftens längd 2150 mm

Stocklyftens bredd 1150 mm

Vikt 70 kg

Lyftområde 50/1000 mm

HAKKILIFT 421
Vedens max. diameter 420 mm

Max. stocklängd 4000 mm

Stocklyftens längd 2150 mm

Stocklyftens bredd 1150 mm

Vikt 80 kg

Lyftområde 50/1200mm

Den hydrauliska stocklyften till Falcon kopplas till vedmaskinens hydraulik via 
en enskild manöverventil (tillval). Vid transport vrids stocklyften till maskinens 
framsida där den kan låsas fast.

Hydraulisk stocklyft för Easy 42. Kopplas till den redan monterade snab-
bkopplingen på hydraulikens uttag på vedmaskinen. Stocklyften vrids till 
maskinens framsida, där den kan låsas fast under transport.

Det integrerade flyttstödet på stocklyften gör det möjligt att samtidigt 
förflytta vedmaskinen och stocklyften till arbetsområdet. Observera dock att 
flyttstödet inte kan användas under landsvägstransport.

Stödet är integrerat i lyftarmen. Flyttstödet dras ut från lyftarmen och 
läggs ovanpå inmatningstrasportören.
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Hjälpbord

HAKKIFEED 422
Hjälpbordets längd 2480 mm

Hjälpbordets bredd 2280 mm

Höjd, reglerbar 880-1320 mm

1230-1660 mm

Vikt 285 kg

HAKKIFEED 421
Hjälpbordets längd 2350 mm

Hjälpbordets bredd 2120 mm

Höjd, reglerbar 880 -1320 mm

1230-1660 mm

Vikt 238 kg

Tack vare den hydrauliska stockmataren är det lätt att mata fram ved från 
HakkiFeed 422 hjälpbord till matarrullarna. Matarrullarna roterar i tandem 
med vedmaskinens matarband vilket säkerställer att veden förflyttar sig. Hak-
kiFeed 422-hjälpbordet kan kopplas till 38, 42 och 50-modellerna, samt med 
en tilläggsventil och en tilläggskopplingsserie även till Falcon-modellerna.

HakkiFeed 421-hjälpbordet har en hydraulisk stockmatare som tillsammans 
med rullarna som underlättar rörelse i sidoläge gör ditt arbete med ved-
maskinen allt mer produktivt. HakkiFeed 421-hjälpbordet har ben som kan 
justeras i höjdled, vilket gör det möjligt att använda bordet med de flesta 
vedmaskinsmodeller. Med tilläggsventilserien kan bordet kopplas till alla 
Hakki Pilke-kedjesågsmaskiner.
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Stockbord

HAKKIFEED 471
Stockbordets längd 3600 mm

Stockbordets bredd, 
reglerbar

950-1500  mm

Höjd, reglerbar 1000-1440   
mm

Vikt 616 kg

HAKKIFEED 472
Stockbordets längd 3600 mm

Stockbordets bredd, 
reglerbar

2200  mm

Höjd 1000-1440   
mm

Vikt 925 kg

HakkiFeed 471-stockbord är utrustat med två starka transportkedjor. Två 
transportrullar ser till att veden förflyttar sig i sidled till vedmaskinens matar-
band. HakkiFeed 471 kan förlängas med 2 meter breda förlängningsdelar 
ända till en maximal längd på 6 meter. På HakkiFeed 471-bordet finns sex 
ben som kan justeras i höjdled. På detta sätt är det lätt att montera bor-
det även på ojämn mark. HakkiFeed 471 är lätt att koppla till 38-, 42- och 
50-modellerna. Tack vare en tilläggsventil och en kopplingsserie kan Hakki-
Feed 471 även kopplas till Falcon-modellerna. 

HakkiFeed 472-stockbord har tre transportkedjor samt mekaniska avskiljare. 
Med hjälp av dessa matas enbart en stock i taget till sidoflyttaren som är 
utrustad med tre rullar. Sidoflyttaren är synkroniserad med vedmaskinens 
matarband, vilket säkerställer att även de grövsta stockarna lätt flyttar sig till 
vedmaskinens kapningsanordning.

HakkiFeed 472 stadiga konstruktion gör det möjligt att utöka dess 
lastutrymme från två meter ända upp till sex meter med förlängningar. På 
bordet kan du lasta stockar från två och en halv meter ända upp till fem 
meter. Tack vare nio justerbara stödben är stockbordet stadigt även vid 
användning utomhus. Det finns färdiga kopplingar för HakkiFeed 472-bordet 
på 38-, 42- och 50-modellerna. Den kan kopplas till Falcon-modellerna med 
en separat ventil- och kopplingsserie.
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HAKKIPILKE CLEANER

Bredd 2870 mm

Djup 1190 mm

Höjd, reglerbar max. 2870 
mm

Vikt 500 kg

HAKKIPILKE BLOWER

Bredd 530 mm

Djup 325 mm

Höjd 410 mm

Vikt 17 kg

Tilläggsutrustning och annan utrustning

Rengöring av klabbarna gör att veden torkar snabbare och att veden blir av 
mer jämn kvalitet. Med vedmaskinens utmatningstransportör transporte-
ras veden till Cleaners roterande trumma, där skräp och spån med hjälp av 
styrplåtar skakas av till önskad plats. Från Cleaner kan rensade vedklabbar 
styras med hjälp av en styrplåt (standardutrustning) till bl.a. säckar. 

Med hjälp av en utmatningstransportör (3 m, tilläggsutrustning) som kan 
vändas i sidled kan vedklabbarna styras till t.ex. en släpvagn. Hakki Pilke 
Cleaner finns tillgänglig i el- eller hydrauldriven modell. Tack vare sin juster-
bara höjd kan Cleaner anslutas till nästan alla vedmaskinsmodeller.

Den integrerade Hakki Pilke spånsugen flyttar effektivt sågspånen som up-
pstår under sågningen till önskad plats med hjälp av en slang. Omgivningen 
runt maskinen förblir ren, och du behöver inte använda effektiv arbetstid 
för att städa undan sågspån. Spånsugen integreras i maskinen och fungerar 
med maskinens egen hydraulik. Den hör till standardutrustningen i alla Easy 
50-modeller och finns tillgänglig som tilläggsutrustning i nästan alla modeller 
med kedjesåg. Obs! Spånsugens mått är utan fästmekanismen.

Det är enbart möjligt att ställa maskinen i transportläge med maskinens 
ursprungliga utmatningstransportör. Observera transportläge när Förläng-
ning utmatningstransportör monteras. Undantag! Hawk 25 kan ställas i 
transportläge med en 1 m lång förlängning på utmatningstransportören. 
Förlängningen till Hawk 25 utmatningstransportör är enbart tillgänglig för 
TR-modellen.

FÖRLÄNGNING UT-
MATNINGSTRANSPOR-
TÖR
Längd 1 m *

 * 0,8m för OH 27-vedmaskinen
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Sågspånsräfsan är ett användbart hjäl-
pmedel för att rengöra under maskinen 
och runt arbetsområdet. Sågspåns-
räfsan har ingen kvast.

I verktygslådan som är fäst i maskinen 
kan du förvara de viktigaste verktygen 
så att de alltid kommer med maskinen 
och är omedelbart till hands.

Inmatningstransportörens hydrauliska 
tilläggsband ser till att veden matas in 
effektivt.

Det är enkelt att använda den hyd-
rauliska utmatningstransportören som 
vrids i sidled, och med den kan du lätt 
styra veden till önskad plats.

Basverktyg för underhåll av bladet. 
Innehåller en fil för sågkedjan, en spå-
rskruvmejsel, en 13 mm nyckel och en 
4 mm insexnyckel.

AUTOMATISK KEDJE- 
SPÄNNARE
Tilläggsutrustning för Easy 38

Svärd 16”

Sågkedja .325 1,5 mm 
68 vl

AC 10 ser till att vedmaskinens kedja hålls optimalt spänd, vilket förebygger 
att kedjan faller av eller bryts. Rätt kedjespänning förlänger kedjans och 
svärdets livstid avsevärt. AC 10 kräver ingen manuell spänning alls. Tack 
vare den automatiska kedjespännaren är det mycket lätt och snabbt att byta 
kedja. Effektiviteten ökar avsevärt när det går att byta ut en kedja på under 
40 sekunder.

SÅGSPÅNSRÄFSA VERKTYGSPÅSE

VERKTYGSLÅDAEXTRA MATARRULLE

HYDRAULISK VRIDBAR 
UTMATNINGSTRAN-
SPORTÖR
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MODELL Easy 50s Easy 42 Easy 38 Falcon 35 Raven 30 OH 27 Hawk 25

Egenskaper
Rekommenderad användning
- hemmabruk ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆
- professionellt bruk ⋆ ⋆ ⋆ ⋆
- industriproduktion ⋆ ⋆
Vedens max. diameter (mm) 470 420 380 350 300 270 250
Max. stocklängd (mm) 600 600 600 500 500 600 400
Kapmetod
- Sågklinga (Ø mm) 700
- kedjesåg, kapsvärd (tum) 20 20 16 16 15 13
Klyvkraft (t) 4,0-30 3,5-13,5 5,5-8,0 2,4-7,0 4,0 eller 6,0 ■ 5,5 3,5
Optisk vedlängdsmätare • • ■
Hydrauldriven vridbar utmatningstransportör • • ■
Inbyggd renskanal • ■ • ■
Förlängning utmatningstransportör (1 m) ■ ■ ■ ■ ■ (0,8 m) ■ (tr)
Spånsug • ■ ■ ■
Extra matarrulle till inmatningstransportören • • ■ ■
Styrplatta för ved för inmatningstransportören • • ■ ■ ■
Oljevärmare ■ ■ ■ ■ ■
Oljekylare • • ■

Drift
Traktor (kraftöverföringsaxel) • • • • • • •
Traktor/elmotor • • • • (10 W) •
Elmotor (kW) • (15) • (15) • (10) • (7,5) • (5,5) • (7,5) • (4,0)
Förbränningsmotor (hk) • (13)
Effektbehov (hk) 50 50 35 20 20 30 20
Säkringsstorlek (A) 35 35 20 20 16 20 16

Maskinens mått i transportläge TR
EL/

förbrännin-
gsmotor

Höjd (mm) 2900 2500 2520 2530 2450 2480 2550 2550
Bredd (mm) 3100 2700 2480 2550 2500 2550 1000 1400
Djup (mm) 1520 1360 1300 1250 1200 800 2400 2400
Vikt (kg) 2100 1170 880 870 600 560 415 475
Längden på utmatningstransportören (m) 4.0** 4.0** 4.0** 4.0** 4.0*/** 3.2 2.0

* modellen finns med utmatningstransportör som vrids i sidled ** modellen har utmatningstransportör som vrids i sidled som standard

Easy 50 Easy 42 Easy 38 Falcon 35 Raven 30 OH 27 Hawk 25

Klyvyxa
2/4 ■ • • • • • •
6 • ■ ■ ■ ■ ■
8 ■ ■ ■
12 ■ ■
16 ■

Behandling av stock
Stocklyft
- HakkiLift Raven ◦
- HakkiLift 371
- HakkiLift Falcon ■
- HakkiLift 381 ■
- HakkiLift 421 ■

Stockbord

- HakkiFeed 371 ■ ■ ■ ■ ■
- HakkiFeed 421 ■ ■ ■ ◦ ◦
- HakkiFeed 422 ■ ■ ■ ◦
- HakkiFeed 471 ■ ■ ■ ◦
- HakkiFeed 472 ■ ■ ■ ◦

⋆ vi rekommenderar      • tillgänglig        • standardutrustning       ◦ traktorns hydraulik      ■ tilläggsutrustning       ▫ kräver tilläggsventil       ▫ ▫ kräver en tilläggsventil och ett specialutrustat bord  

Tekniska data

Tillverkaren förbehåller rätten till ändringar.
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MODELL Easy 50s Easy 42 Easy 38 Falcon 35 Raven 30 OH 27 Hawk 25

Egenskaper
Rekommenderad användning
- hemmabruk ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆
- professionellt bruk ⋆ ⋆ ⋆ ⋆
- industriproduktion ⋆ ⋆
Vedens max. diameter (mm) 470 420 380 350 300 270 250
Max. stocklängd (mm) 600 600 600 500 500 600 400
Kapmetod
- Sågklinga (Ø mm) 700
- kedjesåg, kapsvärd (tum) 20 20 16 16 15 13
Klyvkraft (t) 4,0-30 3,5-13,5 5,5-8,0 2,4-7,0 4,0 eller 6,0 ■ 5,5 3,5
Optisk vedlängdsmätare • • ■
Hydrauldriven vridbar utmatningstransportör • • ■
Inbyggd renskanal • ■ • ■
Förlängning utmatningstransportör (1 m) ■ ■ ■ ■ ■ (0,8 m) ■ (tr)
Spånsug • ■ ■ ■
Extra matarrulle till inmatningstransportören • • ■ ■
Styrplatta för ved för inmatningstransportören • • ■ ■ ■
Oljevärmare ■ ■ ■ ■ ■
Oljekylare • • ■

Drift
Traktor (kraftöverföringsaxel) • • • • • • •
Traktor/elmotor • • • • (10 W) •
Elmotor (kW) • (15) • (15) • (10) • (7,5) • (5,5) • (7,5) • (4,0)
Förbränningsmotor (hk) • (13)
Effektbehov (hk) 50 50 35 20 20 30 20
Säkringsstorlek (A) 35 35 20 20 16 20 16

Maskinens mått i transportläge TR
EL/

förbrännin-
gsmotor

Höjd (mm) 2900 2500 2520 2530 2450 2480 2550 2550
Bredd (mm) 3100 2700 2480 2550 2500 2550 1000 1400
Djup (mm) 1520 1360 1300 1250 1200 800 2400 2400
Vikt (kg) 2100 1170 880 870 600 560 415 475
Längden på utmatningstransportören (m) 4.0** 4.0** 4.0** 4.0** 4.0*/** 3.2 2.0

* modellen finns med utmatningstransportör som vrids i sidled ** modellen har utmatningstransportör som vrids i sidled som standard

Easy 50 Easy 42 Easy 38 Falcon 35 Raven 30 OH 27 Hawk 25

Klyvyxa
2/4 ■ • • • • • •
6 • ■ ■ ■ ■ ■
8 ■ ■ ■
12 ■ ■
16 ■

Behandling av stock
Stocklyft
- HakkiLift Raven ◦
- HakkiLift 371
- HakkiLift Falcon ■
- HakkiLift 381 ■
- HakkiLift 421 ■

Stockbord

- HakkiFeed 371 ■ ■ ■ ■ ■
- HakkiFeed 421 ■ ■ ■ ◦ ◦
- HakkiFeed 422 ■ ■ ■ ◦
- HakkiFeed 471 ■ ■ ■ ◦
- HakkiFeed 472 ■ ■ ■ ◦

⋆ vi rekommenderar      • tillgänglig        • standardutrustning       ◦ traktorns hydraulik      ■ tilläggsutrustning       ▫ kräver tilläggsventil       ▫ ▫ kräver en tilläggsventil och ett specialutrustat bord  
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