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maskiner kan inte lämnas tillbaka. Obs: Vid returer av enskilda delar som enligt standard ingår i leveransen (t.ex. en kilremsskiva osv.) kan endast 50 % av
reservdelspriserna skrivas tillgodo. Förutsättning: Delarna är som nya och leveransen sker fraktkostnadsfritt till fabriken i Leibnitz (Österrike) eller filialen i
Velden/Vils (Tyskland). Alla rättigheter förbehållna. Kopiering – även för eget bruk – är endast tillåtet efter medgivande av Posch. © 2014 by Posch. Posch
tar inget ansvar för eventuella tryck- och stavningsfel.
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Att skära bättre. Att klyva bättre.
Enklare. Snabbare. Säkrare. Sedan
66 år tillbaka tar vi på Posch oss
an denna utmaning med största
engagemang. Det har gjort oss till
nummer 1 i Europa när det gäller
professionell vedhantering.
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Posch:
kvalitet för
Europa
Trä som en naturlig, konstant återväxande energikälla,
ökar fortfarande i betydelse. Vi på Posch erbjuder här, genom vår omfattande produktpalett, de allra bästa
förutsättningarna för både stora och små brukare.
Maskiner av högsta kvalitet, tillförlitlighet och
värdebeständighet.
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Kompetens genom
kontinuerlig utveckling
Sedan mer än 60 år tillverkar familjeföretaget Posch i Leibnitz maskiner för vedträbearbetning. Vi erbjuder innovativa maskiner av hög
kvalitet för professionella krav. ”Att
vara bra räcker inte. Vi vill vara bättre.” Efter denna filosofi lever Posch.
Brukarnas erfarenheter resulterar
direkt i utveckling av nya maskingenerationer och bidrar därmed till
bättre kapacitet, mer komfort men
också till säkrare maskiner.

Maskiner för varje
utmaning
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Certifierad kvalitet
Högt kvalificerade, mångåriga medarbetare hos Posch sörjer såväl för
högsta kvalitet i varje detalj som för
kontinuerligt aktualiserade försprång
genom certifiering. Detta sammantaget gör vedträbearbetningsmaskinerna från Posch till pålitliga investeringar för många år framåt!

Petra och Johann Tinnacher
Företagsledning
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Oavsett om det handlar om eget bruk
på en gård eller professionell användning, så täcker Posch med sina
träklyvare och cirkelsågar samtliga
behov. Det robusta byggsättet och
den årtionde långa reservdelsgarantin ger Posch en värdebeständighet
över generationer. Vad som dessutom kännetecknar Posch är det enkla och behändiga handhavandet av
maskinerna, som är lätta att underhålla och har hög säkerhetsstandard.

Maskiner för vedträbearbetning som
med tanke på kapacitet, handhavande,
säkerhet och värdebeständighet inte
lämnar något övrigt att önska. Denna
grundfilosofi lever vi på Posch framgångsrikt efter sedan tre generationer.
Våra medarbetares engagemang och
hängivenhet har gjort Posch till nummer
1 i Europa. Vårt familjeföretag har alltid
satsat på ”kvalitet från Österrike”. Utveckling och kontinuerliga förbättringar
utgör idag basen för våra maskiner,
vilket uppskattas av alla våra brukare.
Detta förtroende utgör vårt uppdrag och
vår förpliktelse.
Nu och i framtiden.
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Pro

Det som utmärker Posch är det tekniska försprånget
och Posch-maskinernas höga kvalitet. All produktion av
Posch-maskinerna sker i Leibnitz i södra Steiermark. Mer än
180 engagerade medarbetare sörjer för kvalitet. Från
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utveckling till leverans och service.

Särskilt viktigt för oss hos Posch
är våra kunders erfarenheter i det
dagliga arbetet. Förslag omsätts i
utveckling och löpande förbättringar.

Modernaste teknik
De modernaste tekniska förutsättningar ger högsta kvalitet i produktionen. Det börjar vid den datorstyrda produktionen av delarna, med
laserskäranläggningar och CNCkantpressar. Svetsrobotar stödjer
våra certifierade svetsares arbeten.
Den nybyggda hallen, med en modern pulverbeläggningsanläggning,
möjliggör en hållbar beläggning av
maskindelarna. Det sista produktionssteget är slutmonteringen av
maskinerna. Slutligen genomgår

varje maskin som lämnar vår fabrik
i Leibnitz ett särskilt test för att garantera Posch-kvaliteten.

Partner i hela Europa
Mer än 80 % av våra vedträbearbetningsmaskiner går på export. Vi
är stolta över att vi nu har nöjda
användare av våra maskiner i nästan alla länder i Europa. Detta kan
vi också tacka våra återförsäljare för, med vilka vi i vissa fall har
samarbetat i 30 framgångsrika år.
Gemensamt uppnår vi mer. Att förbättra bearbetningen av brännved
är vårt mål. Sedan 66 år tillbaka
och i framtiden.

1 Laserskäranläggning för plåt

Tillverkad i
Österrike

2 CNC-styrd kantpress

3

5

7

3 CNC-styrd svetsrobot
4 Manuell svetsning av certifierad svetsare
5 Automatisk pulverbeläggningsanläggning
6 Manuell komplettering av pulverbeläggningen
7 Slutmontage SpaltFix
8 Slutkontroll: Test med hjälp av dator av samtliga

inställningar efter bestämda testrutiner.
9 Slutmontage Hydro Combi
10 Slutkontroll: Test av hydraulikanläggningens

tryckinställningar före leverans.
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Inn ehåll
HydroCombi
2

8

Klyvning för individualister – vertikal metervedklyv med mer
än 40 olika modeller med en klyvkraft på mellan 40 och 30 ton.

HomeSplit | SpaltAxt

22

RuckZuck

30

SplitMaster

34

AutoSplit

48

Cirkelsågar

52

EasyCut | SmartCut

68

SpaltFix

76

Kraftpaketet för kortved – vertikala kortvedsklyvar.
Finns även i specialutförande för meterved.

Komfort hemma – horisontell kortvedsklyvare för snabb användning.
Mycket ergonomisk och bekväm.

Kraftigt stöd – för vågrät klyvning med mycket kraft och
många extrafunktioner för ideal klyvning.
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För specialinsatser –
kraftfull klyv för tillverkning av tändved.

Säkert är säkert – cirkelsågar med de högsta standarderna
i säkerhet och handhavande, för optimal kapning.

Sågar som skapar rörelse! De är snabba, effektiva och högpresterande.
Det snabba och effektiva sågprogrammet.

Tusenkonstnär för den anspråksfulle –
kapa, klyva och lasta i ett arbetsmoment.
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Allt till träet

110

ProfiHäcksler | HackBlitz

122

Barkningsmaskiner

124

Transportera, lasta och packa trä – små och stora
medhjälpare för torkning, lagring och leverans.

Kraftbesparande sönderdelning av trädgårdsavfall och grenar –
inget problem för flishuggar och krossar.

Mycket enkel spetsning och barkning –
gör trästolpar av hela stammar.

Produktbeteckning
Standard

Special

Industri

8

7
10

HydroCombi
Fixomatic

Klyven för individualister. I HydroCombi-familjen ingår över
40 olika maskiner som du kan välja bland. Alla har praktisk
extrautrustning som standard som t.ex. den bekväma träfixeringen med Fixomatic-systemet som möjliggör en praktisk
träpositionering innan klyvningen. De patenterade trähållarspetsarna och den mekaniska stocklyften ingår också som
standard. Med den sneda klyvkniven med integrerade rullar
går klyvningen lätt och störningsfritt för hand.

Alla fördelar
i korthet

Bekväm träfixering med Fixomaticsystemet som standard och patenterad
trähållarspets
Bekväm inriktning av stockarna genom
mekanisk stocklyft
Lättare klyvning med färre störningar
genom sned klyvkniv med integrerade
rullar och mässingsskenor med lång
livslängd
Med lång livslängd och tystgående:
industrigjutjärnspumpen

Få reda på hur
Posch-maskiner fungerar.
Gå till vår webbplats:
www.Posch.com/video.
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HydroCombi

1

Bekväm klyvning

1

Vid V2-Speed väljer du
mellan två tillföringshastigheter. Som standard hos
HydroCombi 10 och 13.
Nedsänkbar cylinder för enkel transport
och platsbesparande förvaring.

Autospeed reagerar på
klyvkraftsbehovet och
kopplar själv om till rätt
klyvhastighet. Tillbehör
för HydroCombi 10 och
13, standard från och med
HydroCombi 16.

2

B
C

A

Fixomatic-system som standard: genom
att den integrerade trähållaren A löses
ut i den delade klyvkniven placeras trästycket bekvämt. De integrerade rullarna
B i klyvkniven förhindrar att mjukveden
fastnar vid returmatningen C .

2

7
3

3

6

5
Patenterad trähållarspets fixerar snedsågade trästockar.

4

7

Den stora, tystgående industrigjutjärnspumpen säkerställer en säker kontinuerlig drift med låga kraftuttagsvarvtal.

10
10

6

Med den mekaniska stocklyften
(standard) får man enkelt trästocken i
klyvposition. Hydraulisk stocklyft för
ökad hanteringskomfort som specialutrustning.

5

Det optimalt dimensionerade hydrauliksystemet med returfilter och integrerad
säkerhetsoljetank med dubbel botten
säkerställer högsta driftsäkerhet och
lång livslängd.

4

Stor stålplatta i botten för säkrare stabilitet. Bottengaller (tillval) för att man ska
kunna arbeta säkrare vid snö och is.

HydroCombi 10-V2
För nybörjaren. Hydraulisk vedklyv för meterved
Artikel-nr

Typ

Drivning

max. hastighet hos tryckdelen cm/s
Tillförsel

Nivå 1/nivå 2

M2832M
M2830M
M2831M
M2839M
M2834M

M2838M

M2837M
R

Traktor, kraftbehov 11 kW, oljepump
litereffekt 27 l/min – fastmonterad,
PZG-V2 med
12 / 28
rekommenderat varvtal för kraftuttaget
300-380 U/min
E5,5-V2 5,5 kW elmotor 400V, S6, CEE 16A
6 / 15
E5,5D-V2 5,5 kW elmotor 400V, S6, CEE 16A
5 / 32
Turbo
Dubbelnivåpump
E3D-V2 3 kW-E-motor 230V, S6, 2-stegspump
2 / 18
PZG-E5,5- • Traktor kraftbehov 11 kW
12 / 28
V2
• 5,5 kW elmotor 400V, S6, CEE 16A
6 / 15
Traktorhydraulik, hydraulikmuff för tillförsel och återgång i konstruktionsstorlek
krävs. Kompl. med anslutningsslangar
PS-V2 3och
7 / 17
hydraulikkontakt. Trycklös återgång
krävs! Max. matningseffekt hos pumpen
16 l/min.
B5,5D-V2 5,5 kW bensinmotor (B&S) Dubbelnivåpump,
5 / 32
Förbrukning: 1,0-1,5 l/h, Tankinnehåll: 4,1 l
Turbo
Specialutrustning "Autospeed" för tryckstyrd omkoppling mellan
tillföringshastigheterna. Endast möjligt vid fabriksmontering!

Återgång

Vikt
kg

20

~ 332

10

~ 350

23

~ 358

13
20
10

~ 345
~ 382

12

~ 310

23

~ 352

Extra- och specialutrustning se s. 12.

HydroCombi 10 E5,5-V2

•
•
•
•
•
•
•

Klyvningskraft 10 t, vid 230V-E-motor: 9t, två frammatningshastigheter i tryckdelen “V2”
Fixomatic-system standard (se sidan 16)
Max. vedlängd 110 cm (tillval: 130 cm), cylinderslaglängd 100 cm
Tankinnehåll: 18 l hydraulolja
Eldrift: körbar med tre massiva gummihjul Ø 300 mm, transporthandtag
Drivning från traktorn: kraftöverföringsaxel krävs, 3-punktsfäste kat. I + II
Höjd i transportposition: ca 193 cm, i arbetsposition: ca 255 cm

HydroCombi 13-V2

För nybörjaren. Hydraulisk vedklyv för meterved
Artikel-nr

Typ

Drivning

max. hastighet hos tryckdelen cm/s
Tillförsel

Nivå 1/nivå 2

M2822M
M2820M
M2821M
M2829M
M2824M

M2828M

M2823M
M2826M
R

Traktor, kraftbehov 14 kW, oljepump
litereffekt 32 l/min – fastmonterad,
PZG-V2 med
11/ 23
rekommenderat varvtal för kraftuttaget
300-450 U/min
E5,5-V2 5,5 kW elmotor 400V, S6, CEE 16A
5 / 10
E5,5D-V2 5,5 kW elmotor 400V, S6, CEE 16A
4 / 22
Turbo
dubbelnivåpump
E3D-V2 3 kW-E-motor 230V, S6, 2-stegspump
2 / 12
PZG-E5,5- • Traktor kraftbehov 12 kW
9 / 19
V2
• 5,5 kW elmotor 400V, S6, CEE 16A
5 / 10
Traktorhydraulik, hydraulikmuff för tillförsel och återgång i konstruktionsstorlek
krävs. Kompl. med anslutningsslangar
PS-V2 3och
10 / 21
hydraulikkontakt. Trycklös återgång
krävs! Max. matningseffekt hos pumpen
30 l/min.
B5,5D-V2 5,5 kW bensinmotor (B&S) Dubbelnivåpump,
4 / 22
Förbrukning: 1,0-1,5 l/h, Tankinnehåll: 4,1 l
Turbo
9,7 kW Briggs&Stratton, Vanguard
B9,7-V2 4-takts bensinmotor, Förbrukning: 2,0-2,5
6 / 12
l/h, Tankinnehåll: 8,5 l
Specialutrustning "Autospeed" för tryckstyrd omkoppling mellan
tillföringshastigheterna. Endast möjligt vid fabriksmontering!

Återgång

Vikt
kg

20

~ 342

9

~ 355

20

~ 365

11
17
9

~ 350
~ 390

19

~ 318

19

~ 362

11

~ 370

Extra- och specialutrustning se s. 12.

HydroCombi 13 PS-V2

•
•
•
•
•
•
•

Klyvningskraft 13 t, vid 230V-E-motor: 12 t, två frammatningshastigheter i tryckdelen “V2”
Fixomatic-system som standard (se sidan 16)
Max. vedlängd 110 cm, cylinderslaglängd 100 cm
Tankinnehåll: 18 l hydraulolja
Eldrift: körbar på tre massiva gummihjul Ø 300 mm, transporthandtag
Drivning från traktor: kraftöverföringsaxel krävs, 3-punktsfäste kat. I + II
Höjd i transportposition: ca 193 cm, i arbetsposition: ca 255 cm
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HydroCombi 13-V2 med chassi
Mobil användning: körbar på axel med bensinmotor eller elmotor
Artikel-nr

Typ

max. hastighet hos tryckdelen cm/s

Drivning

Återgång

Vikt
kg

4 / 22

19

~ 474

5 / 10

9

~ 487

19

~ 490

Tillförsel

Nivå 1/nivå 2

M2823MS B5,5D-V2+L

5,5 kW bensinmotor (B&S),
tvåstegspump

M2820MS E5,5-V2+L 5,5 kW elmotor 400V, S6, CEE 16A

5,5 kW elmotor 400V, S6, CEE 16A,
4 / 22
tvåstegspump
Specialutrustning "Autospeed" för tryckstyrd omkoppling mellan
tillföringshastigheterna. Endast möjligt vid fabriksmontering!

M2821MS E5,5D-V2+L
R

HydroCombi 13 E5,5D-V2
med chassi arbetsposition

•
•
•
•
•
•

Klyvkraft 13 t, två tillföringshastigheter för tryckdelen "V2"
Fixomatic-system som standard (se sidan 16)
Max. vedlängd 110 cm, cylinderslaglängd 100 cm
Stående arbetsmetod
Tankinnehåll: 18 l hydraulolja
Hydrauliskt svängningsstöd: när klyven ska transporteras förs den till vågrät transportposition med hjälp av en hydraulisk cylinder.
• Körbar på axel med kulkoppling, max. transporthastighet: 80 km/h, ljussystem
• Höjd i transportposition: ca 175 cm, i arbetsposition: ca 255 cm

Extrautrustning till HydroCombi 10/13-V2
Artikel-nr

HydroCombi 13 E5,5D-V2
med chassi transportposition

Benämning

F0003186

Monterbart, glidsäkert bottengaller

F0003357

Motorsågshållare:
säker transport och praktisk avläggningsmöjlighet för motorsågen

F0003463

Motorsågfäste för maskiner med chassi: säker transport och förvaring av motorsågar

F0003570

HC fäste för draghake universal (utan draghake)

F0003584

HC fäste för draghake universal HydroCombi 13 med chassi (utan draghake)

F0002179

Timräknare för maskiner med eldrivning

F0001806

Timräknare för maskiner med Z-drivning (Reed-kontakt), med varvtalsvisning

F0001482

Timräknare för maskiner med bensinmotor

F0003117

Transportanordning för drift med traktor/kraftuttag/kraftuttag+elmotor

Z2000635

Kraftöverföringsaxel Walterscheid W-Line

F0002519

Träavläggningsyta för klyvning av korta trästycken (35/55 cm) med ändlägesstopp

Specialutrustning för HydroCombi 10/13-V2
Endast möjligt vid fabriksmontering, inkl. montering.
Artikel-nr

E

HydroCombi 13 PZG,
tillval: Transportanordning (F0003117)
transportposition
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Benämning

Pristillägg för extra eldrivning 5,5 kW, 400 V till M2823MS

ED

Pristillägg för extra eldrivning 5,5 kW, 400 V med dubbelnivåpump till M2823MS

X

Stödhjul istället för stödfot (för HydroCombi 13-V2 med chassi)

B

Pristillägg parkeringsbroms (för HydroCombi 13-V2 med chassi)

D

Trepunktsupphängning för transport av maskiner med eldrift,
inklusive transportanordning (F0003117)

HydroCombi 16
Mer kraft. Hydraulisk vedklyv för meterved.
Artikel-nr

Typ

Drivning

max. hastighet hos tryckdelen cm/s
Tillförsel

Nivå 1/nivå 2

M6202MR
M6204MR
M6206MR

M6208MR

M6200MR

H

Återgång

Vikt
kg

Traktor, kraftbehov 17 kW, oljepump
med litereffekt 45 l/min – fastmonterad,
PZG-R
11 / 19
23
~ 418
rekommenderat varvtal för kraftuttaget
300-380 U/min
5,5 kW elmotor 400V, S6, CEE 16A
E5,5D-R
5 / 16
19
~ 464
dubbelnivåpump
• Traktor kraftbehov 17 kW
11 / 19
23
PZG• 5,5 kW elmotor 400V, S6, CEE 16A,
5 / 16
20
~ 480
E5,5D-R
tvåstegspump
Traktor, kraftbehov 17 kW, monterbar
oljepump med max. litereffekt 45 l/min,
PZ-R
9 / 17
20
~ 418
rekommenderat varvtal för kraftuttaget
300-380 U/min
Traktorhydraulik, hydraulikmuff för tillförsel och återgång i konstruktionsstorlek
3 krävs. Kompl. med anslutningsslangar
PS-R
8 / 15
18
~ 330
och hydraulikkontakt. Trycklös återgång
krävs! Max. matningseffekt hos pumpen
35 l/min.
Hydraulisk stocklyft vid fabriksmontering istället för den mekaniska stocklyften,
med eget oljekretslopp. Kan användas via ventil. Fördelar: bekvämare och snabbare!
Ingen GS-märkning!
Extrautrustning se s. 16.
Vinsch, chassi, hydraulisk stocklyftsanordning från s. 20.

HydroCombi 16 PZG-R

•
•
•
•
•
•
•

Klyvkraft 16 t med Autospeed
Fixomatic-system som standard (se sidan 16)
Max. vedlängd 110 cm, cylinderslaglängd 100 cm
Tankinnehåll: 38 l hydraulolja
3-punktsfäste kat. I + II
Drift från traktorn: kraftöverföringsaxel krävs
Höjd i transportposition: ca 195 cm, i arbetsposition: ca 260 cm

HydroCombi 16 Turbo
Större effekt. Hydraulisk vedklyv för meterved.

Artikel-nr

Typ

Drivning

max. hastighet hos tryckdelen cm/s
Tillförsel

Nivå 1/nivå 2

Återgång

Vikt
kg

Traktor, kraftbehov 19 kW, oljepump
PZG-R- med litereffekt 50 l/min – fastmonterad,
M6182M
12 / 19
41
~ 472
Turbo
rekommenderat varvtal för kraftuttaget
300-450 U/min
E5,5D-R- 5,5 kW elmotor 400V, S6, CEE 16A
5 / 14
31
~ 525
M6184M
Turbo
dubbelnivåpump
• Traktor kraftbehov 19 kW
12 / 19
41
PZG-E5,5D• 5,5 kW elmotor 400V, S6, CEE 16A,
5 / 14
31
~ 520
M6186M
R-Turbo
tvåstegspump
Hydraulisk stocklyft vid fabriksmontering istället för den mekaniska stocklyften,
med eget oljekretslopp. Kan användas via ventil. Fördelar: bekvämare och snabbare!
H
Ingen GS-märkning!
Extrautrustning se s. 14.
Vinsch, chassi, hydraulisk stocklyftsanordning från s. 20.

HydroCombi 16 PZG-E5,5D-R Turbo

• Klyvkraft 16 t med 2-cylinder-klyvsystem för dubbelt så snabb återgång och högre effekt
per timme
• Fixomatic-system som standard (se sidan 16)
• Max. vedlängd 110 cm, cylinderslaglängd 100 cm
• Tankinnehåll: 38 l hydraulolja
• 3-punktsfäste kat. I + II
• Drift från traktorn: Kraftöverföringsaxel krävs
• Höjd i transportposition: ca 195 cm, i arbetsposition: ca 263 cm
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Extrautrustning till HydroCombi 16 Turbo
Artikel-nr

Benämning

F0003048

Monterbart, glidsäkert bottengaller (modell 2011)

F0003357

Motorsågshållare:
säker transport och praktisk avläggningsmöjlighet för motorsågen

F0003570

HC fäste för draghake universal (utan draghake)

F0002179

Timräknare för maskiner med eldrivning

F0001806

Timräknare för maskiner med PZG-drift (Reed-kontakt), med varvtalsvisning

Z2000636

Kraftöverföringsaxel Walterscheid W-Line

F0002538

Träavläggningsyta för klyvning av korta trästycken (35/55 cm) med ändlägesstopp

HydroCombi 18
Mer kraft. Hydraulisk vedklyv för meterved.
Artikel-nr

Typ

Drivning

max. hastighet hos tryckdelen cm/s
Tillförsel

Nivå 1/nivå 2

M6192MR
M6194MR
M6196MR

M6198MR

M6190MR

H

Återgång

Vikt
kg

Traktor, kraftbehov 17 kW, oljepump
med litereffekt 45 l/min – fastmonterad,
10 / 19
19
~ 432
rekommenderat varvtal för kraftuttaget
300-380 U/min
5,5 kW elmotor 400V, S6, CEE 16A
E5,5D-R
5 / 16
16
~ 486
dubbelnivåpump
• Traktor kraftbehov 17 kW
10 / 19
PZG19
• 5,5 kW elmotor 400V, S6, CEE 16A,
5 / 16
~ 494
E5,5D-R
16
tvåstegspump
Traktor, kraftbehov 17 kW, monterbar
oljepump med max. litereffekt 45 l/min,
PZ-R
10 / 19
19
~ 410
rekommenderat varvtal för kraftuttaget
300-380 U/min
Traktorhydraulik, hydraulikmuff för tillförsel och återgång i konstruktionsstorlek
3 krävs. Kompl. med anslutningsslangar
PS-R
7 / 15
15
~ 380
och hydraulikkontakt. Trycklös återgång
krävs! Max. matningseffekt hos pumpen
35 l/min.
Hydraulisk stocklyft vid fabriksmontering istället för den mekaniska stocklyften,
med eget oljekretslopp. Kan användas via ventil. Fördelar: bekvämare och snabbare!
Ingen GS-märkning!
PZG-R

Extrautrustning se s. 16.
Vinsch, chassi, hydraulisk stocklyftsanordning från s. 20.
HydroCombi 18 PZG-R
Valfritt: motorsågshållare
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•
•
•
•
•
•
•

Klyvkraft 18 t med Autospeed
Fixomatic-system som standard (se sidan 16)
Max. vedlängd 110 cm, cylinderslaglängd 100 cm
Tankinnehåll: 38 l hydraulolja
3-punktsfäste kat. I + II
Drift från traktorn: kraftöverföringsaxel krävs
Höjd i transportposition: ca 195 cm, i arbetsposition: ca 260 cm

HydroCombi 20
Mer kraft. Hydraulisk vedklyv för meterved.
Artikel-nr

Typ

Drivning

max. hastighet hos tryckdelen cm/s
Tillförsel

Nivå 1/nivå 2

Återgång

Vikt
kg

Traktor, kraftbehov 21 kW, oljepump
med litereffekt 50 l/min – fastmonterad,
M6230MR PZG-R
11 / 22
21
~ 512
rekommenderat varvtal för kraftuttaget
300-380 U/min
5,5 kW elmotor 400V, S6, CEE 16A
M6233MR E5,5D-R
5 / 16
16
~ 548
dubbelnivåpump
• Traktor kraftbehov 21 kW
PZG11 / 22
21
M6234MR
• 5,5 kW elmotor 400V, S6, CEE 16A,
~ 584
E5,5D-R
5 / 16
16
tvåstegspump
Hydraulisk stocklyft vid fabriksmontering istället för den mekaniska stocklyften,
med eget oljekretslopp. Kan användas via ventil. Fördelar: bekvämare och snabbare!
H
Ingen GS-märkning!
Extrautrustning se s. 16.
Vinsch, chassi, hydraulisk stocklyftsanordning från s. 20.

•
•
•
•
•
•
•

Klyvkraft 20 t med Autospeed
Fixomatic-system som standard (se sidan 16)
Max. vedlängd 110 cm, cylinderslaglängd 100 cm
Tankinnehåll: 38 l hydraulolja
3-punktsfäste kat. I + II
Drift från traktorn: kraftöverföringsaxel krävs
Höjd i transportposition: ca 198 cm, i arbetsposition: ca 260 cm

HydroCombi 20 PZG-R

HydroCombi 16/20 med chassi
Mobil användning. Körbar på axel med bensin- eller dieselmotor
Typ

Drivning

max. hastighet hos tryckdelen cm/s
Tillförsel

Nivå 1/nivå 2

M6203
MSAR
M6248
MSAR
M6348
MSAR
H
ED

Återgång

Vikt
kg

11 kW Briggs & Stratton-bensinmotor,
16B9,7D3 / 19
22
~ 730
Förbrukning: 2,0-2,5 l/h, Tankinnehåll: 8,5 l,
R-PKW+L
tvåstegspump
15 kW 4-takts Honda-bensinmotor,
20B15elstartmotor inkl. timräknare,
6 / 13
11
~ 916
R-PKW+L
Förbrukning: 3,0-3,5 l/h, Tankinnehåll: 30 l
17 kW Lombardini-dieselmotor, elstartmotor,
6 / 13
11
~ 980
20D17-R
Förbrukning: 2,5-3,0 l/h, Tankinnehåll: 30 l
Hydraulisk stocklyft vid fabriksmontering istället för den mekaniska stocklyften,
med eget oljekretslopp. Kan användas via ventil. Fördelar: bekvämare och snabbare!
Ingen GS-märkning!
Pristillägg för extra eldrift 5,5 kW, 400 V med dubbelnivåpump
till M6203MSAR och M6248MSAR

SPECIAL

Artikel-nr

Extrautrustning se s. 16.

•
•
•
•
•
•
•
•

Klyvkraft 16 resp. 20 t med Autospeed
Fixomatic-system som standard (se sidan 16)
Max. vedlängd 110 cm, cylinderslaglängd 100 cm
Stående arbetsmetod
Tankinnehåll: 38 l / 43 l hydraulolja
Körbar på axel med kulkoppling, max. transporthastighet: 80 km/h, ljussystem
Inför transport förs klyven till vågrät transportposition med hjälp av lindragning.
Höjd i transportposition: ca 200 cm, i arbetsposition: ca 260 cm

Symbolbild: HydroCombi 20 B15-R-PKW+L
transportposition
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Extrautrustning till HydroCombi 16/18/20
Artikel-nr

Benämning

F0003048

Monterbart, glidsäkert bottengaller för HydroCombi (modell 2011)

F0003049

Monterbart, glidsäkert bottengaller för HydroCombi 20 (modell 2011)

F0003357

Motorsågshållare:
säker transport och praktisk avläggningsmöjlighet för motorsågen

F0003570

HC fäste för draghake universal (utan draghake)

F0001482

Timräknare för HydroCombi 16 med bensinmotor (standardutrusning hos HydroCombi 20)

F0002179

Timräknare för maskiner med eldrivning

F0001806

Timräknare för maskiner med PZG-drift (Reed-kontakt), med varvtalsvisning

Z2000636

Kraftöverföringsaxel Walterscheid W-Line

F0002538
F0002564

Träavläggningsyta för klyvning av korta trästycken (35/55 cm) med ändlägesstopp
HydroCombi 16/18
Träavläggningsyta för klyvning av korta trästycken (35/55 cm) med ändlägesstopp
HydroCombi 20

Fixomatic-system
För bekväm klyvning! Det nya Fixomatic-systemet garanterar att trästycket är optimalt
placerat när det ska klyvas. På så vis förhindrar
man att trästycket halkar iväg när det ska kly-

vas. De integrerade rullarna i klyvkniven ger en
smidig klyvning – mjukved som fastnar i klyvkilen är därmed ett minne blott.

1
2

3
A

1 Utlösning för träfixering.
2 Med hjälp av de integrerade rullarna i klyvkniven mins-

kar behovet av klyvkraft och man förhindrar att träet
fastnar på klyvkilen.
3 Delad kniv för vedfixering.

Se www.posch.com/video_HC

Fixomatic-system: genom att den integrerade trähållaren
A löses ut i den delade klyvkniven placeras trästycket
bekvämt. De integrerade rullarna i klyvkniven förhindrar
att mjukveden fastnar vid returmatningen.
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HydroCombi 22
För proffset. Hydraulisk vedklyv för meterved.
Artikel-nr

Typ

max. hastighet hos tryckdelen cm/s

Drivning

Tillförsel

Nivå 1/nivå 2

Återgång

Vikt
kg

Traktor, kraftbehov 23 kW, oljepump
med litereffekt 60 l/min – fastmonterad,
M6241MR PZG-R
11 / 23
20
~ 556
rekommenderat varvtal för kraftuttaget
300-450 U/min
7,5 kW elmotor 400V, S6, CEE 16A
M6243MR E7,5D-R
6 / 20
18
~ 618
dubbelnivåpump
• Traktor kraftbehov 23 kW
11 / 23
20
PZGM6244MR
• 7,5 kW elmotor 400V, S6, CEE 16A,
6 / 20
18
~ 648
E7,5D-R
tvåstegspump
Hydraulisk stocklyft vid fabriksmontering istället för den mekaniska stocklyften,
med eget oljekretslopp. Kan användas via ventil. Fördelar: bekvämare och snabbare!
H
Ingen GS-märkning!
Vinsch, chassi, hydraulisk stocklyftsanordning från s. 20.

•
•
•
•
•
•
•

Klyvkraft 22 t med Autospeed
Fixomatic-system som standard (se sidan 16)
Max. vedlängd 110 cm, cylinderslaglängd 100 cm
Tankinnehåll: 43 l hydraulolja
3-punktsfäste kat. I + II
Drivning från traktorn: kraftöverföringsaxel krävs
Höjd i transportposition: ca 198 cm, i arbetsposition: ca 260 cm

HydroCombi 22 PZG-E7, 5DR
Valfritt: kabelspel och griptång

Extrautrustning till HydroCombi 22
Artikel-nr

Benämning

F0003049

Monterbart, glidsäkert bottengaller (modell 2011)

F0003357

Motorsågshållare:
säker transport och praktisk avläggningsmöjlighet för motorsågen

F0003570

HC fäste för draghake universal (utan draghake)

F0002179

Timräknare för maskiner med eldrivning

F0001806

Timräknare för maskiner med kraftuttagsdrivning (Reed-kontakt), med varvtalsvisning

Z2000636

Kraftöverföringsaxel Walterscheid W-Line

F0002554

Träavläggningsyta för klyvning av korta trästycken (35/55 cm) med ändlägesstopp

Hydraulisk stocklyft för ökad användningskomfort.

Motorsågshållare (F0003357) som tillval för säker transport och praktisk avläggningsmöjlighet för motorsågen
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HydroCombi 24 Turbo
För proffset. Hydraulisk vedklyv för meterved.
Artikel-nr

Typ

max. hastighet hos tryckdelen cm/s

Drivning

Tillförsel

Nivå 1/nivå 2

Återgång

Vikt
kg

Traktor, kraftbehov 26 kW, oljepump
PZGmed litereffekt 60 l/min – fastmonterad,
M2450M
11 / 18
42
~ 660
Turbo
rekommenderat varvtal för kraftuttaget
300-380 U/min
E7,5D- 7,5 kW elmotor 400V, S6, CEE 16A
5 / 15
36
~ 680
M2452M
Turbo
Dubbelnivåpump
• Traktor kraftbehov 26 kW
11 / 18
42
PZG-E7,5D• 7,5 kW elmotor 400V, S6, CEE 16A,
5 / 15
36
~ 725
M2454M
Turbo
tvåstegspump
Hydraulisk stocklyft vid fabriksmontering istället för den mekaniska stocklyften,
med eget oljekretslopp. Kan användas via ventil. Fördelar: bekvämare och snabbare!
H
Ingen GS-märkning!
Vinsch, chassi, hydraulisk stocklyftsanordning från s. 20.

• Klyvkraft 24 t med 2-cylinder-klyvsystem för dubbelt så snabb återgång och högre effekt
per timme
• Fixomatic-system som standard (se sidan 16)
• Max. vedlängd 110 cm, cylinderslaglängd 100 cm
• Tankinnehåll: 45 l hydraulolja
• 3-punktsfäste kat. I + II
• Drift från traktorn: Kraftöverföringsaxel krävs
• Höjd i transportposition: ca 200 cm, i arbetsposition: ca 263 cm
HydroCombi 24 PZG-Turbo

Extrautrustning till HydroCombi 24 Turbo
Artikel-nr
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Benämning

F0003049

Monterbart, glidsäkert bottengaller modell 2011)

F0003357

Motorsågshållare:
säker transport och praktisk avläggningsmöjlighet för motorsågen

F0003570

HC fäste för draghake universal (utan draghake)

F0002179

Timräknare för maskiner med eldrift

F0001806

Timräknare för maskiner med kraftuttagsdrivning (Reed-kontakt), med varvtalsvisning

Z2000653

Kraftöverföringsaxel Walterscheid W-Line

F0002554

Träavläggningsyta för klyvning av korta trästycken (35/55 cm) med ändlägesstopp

HydroCombi 26
För proffset. Hydraulisk vedklyv för meterved.
Artikel-nr

Typ

max. hastighet hos tryckdelen cm/s

Drivning

Tillförsel

Nivå 1/nivå 2

Återgång

Vikt
kg

Traktor, kraftbehov 24 kW, oljepump
med litereffekt 60 l/min – fastmonterad,
M2140MR PZG-R
10 / 23
17
~ 614
rekommenderat varvtal för kraftuttaget
300-450 U/min
7,5 kW elmotor 400V, S6, CEE 16A
M2145MR E7,5D-R
9 / 20
15
~ 654
dubbelnivåpump
• Traktor kraftbehov 24 kW
10 / 23
PZG17
M2143MR
• 7,5 kW elmotor 400V, S6, CEE 16A,
9 / 20
~ 684
E7,5D-R
15
tvåstegspump
Hydraulisk stocklyft vid fabriksmontering istället för den mekaniska stocklyften,
med eget oljekretslopp. Kan användas via ventil. Fördelar: bekvämare och snabbare!
H
Ingen GS-märkning!
Vinsch, chassi, hydraulisk stocklyftsanordning från s. 20.

•
•
•
•
•
•
•

Klyvkraft 26 t, Autospeed
Fixomatic-system som standard (se sidan 16)
Max. vedlängd 110 cm, cylinderslaglängd 100 cm
Tankinnehåll: 43 l hydraulolja
3-punktsfäste kat. I + II
Drift från traktorn: kraftöverföringsaxel krävs
Höjd i transportposition: ca 200 cm, i arbetsposition: ca 263 cm

HydroCombi 26 E7,5D-R

Extrautrustning till HydroCombi 26
Artikel-nr

Benämning

F0003049

Monterbart, glidsäkert bottengaller (modell 2011)

F0003357

Motorsågshållare:
säker transport och praktisk avläggningsmöjlighet för motorsågen

F0003570

HC fäste för draghake universal (utan draghake)

F0002179

Timräknare för maskiner med eldrivning

F0001806

Timräknare för maskiner med PZG-drift (Reed-kontakt), med varvtalsvisning

Z2000653

Kraftöverföringsaxel Walterscheid W-Line

F0002554

Träavläggningsyta för klyvning av korta trästycken (35/55 cm) med ändlägesstopp
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HydroCombi 30
Kraftfull och professionell. Hydraulisk vedklyv för meterved.
Artikel-nr

Typ

max. hastighet hos tryckdelen cm/s

Drivning

Tillförsel

Nivå 1/nivå 2

Återgång

Vikt
kg

Traktor, kraftbehov 26 kW, oljepump
med litereffekt 60 l/min – fastmonterad,
9 / 18
18
~ 810
rekommenderat varvtal för kraftuttaget
300-450 U/min
7,5 kW elmotor 400V, S6, CEE 16A
8 / 16
16
~ 846
M2154MR E7,5D-R
dubbelnivåpump
• Traktor kraftbehov 26 kW
9 / 18
PZG18
M2152MR
• 7,5 kW elmotor 400V, S6, CEE 16A,
8 / 16
~ 876
E7,5D-R
16
tvåstegspump
Hydraulisk stocklyft vid fabriksmontering istället för den mekaniska stocklyften,
med eget oljekretslopp. Kan användas via ventil. Fördelar: bekvämare och snabbare!
H
Ingen GS-märkning!
M2150MR

•
•
•
•
•
•
•

HydroCombi 30 PZG-R

PZG-R

Klyvkraft 30 t med Autospeed
Fixomatic-System som standard (se sidan 16)
Max. vedlängd 110 cm, cylinderslaglängd 100 cm
Tankinnehåll: 73 l hydraulolja
3-punktsfäste kat. I + II
Drivning från traktorn: kraftöverföringsaxel krävs
Höjd i transportposition: ca 202 cm, i arbetsposition: ca 263 cm

Extrautrustning till HydroCombi 30
Artikel-nr

Benämning

F0002601

Monterbart, glidsäkert bottengaller

F0003357

Motorsågshållare:
säker transport och praktisk avläggningsmöjlighet för motorsågen

F0003570

HC fäste för draghake universal (utan draghake)

F0002179

Timräknare för maskiner med eldrift

F0001806

Timräknare för maskiner med PZG-drift (Reed-kontakt), med varvtalsvisning

Z2000653

Kraftöverföringsaxel Walterscheid W-Line

F0002566

Träavläggningsyta för klyvning av korta trästycken (35/55 cm), med ändlägesstopp

Chassier för HydroCombi
Specialutrustning för HydroCombi 16/16 Turbo/18/20/22/24 Turbo/26/30
med PZG/E/PZGE drivning. Endast möjligt vid fabriksmontering, inkl. montering.
Artikel-nr

SA

Benämning

Vägchassi som består av: gummifjäderaxel 80 km/h, med kulkoppling,
påkörnings- och handbroms, stödhjul, ljussystem.

Med vägchassit kan HydroCombi köras på axel. Inför transport förs klyven till vågrät transportposition med hjälp av lindragningen. Chassit kan monteras av så att maskinen även kan
transporteras med ett 3-punktsfäste.
Symbolbild: Vägchassi SA
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Hydraulisk stocklyft för HydroCombi
Specialutrustning för HydroCombi 16/16 Turbo/18/20/22/24 Turbo/26/30
Gäller vid första montaget, inkl montering.
Eftermonteringssats vid förfrågan (maskinens serienummer måste anges).
Artikel-nr

H

Benämning

Hydraulisk stocklyft (istället för den mekaniska stocklyften), med eget
oljekretslopp. Kan användas via ventil. Ingen GS-märkning!

Med den hydrauliska stocklyften får man enkelt trästocken i klyvposition. Stocken lyfts oberoende av klyvcykeln med hjälp av den egna hydraulikventilen. På så vis kan trästocken taktfullt lyftas och sänkas.

HydroCombi Turbo med hydraulisk stocklyft

Vinschar för HydroCombi

1

Specialutrustning för HydroCombi 16/16 Turbo/18/20/22/24 Turbo/26/30
Gäller vid första montaget, inkl montering.
Eftermonteringssats vid förfrågan (maskinens serienummer måste anges).
Artikel-nr

HydroCombi med kabelspel WF
och griptång

Vinsch WF med timmersax och radiostyrning

Benämning

WM

Vinsch, manuell aktivering utan självhållning med hydrauldrivning,
40-m vajer, dragkraft 1 000 kg, fritt linutdrag, mjukstart och mjuk sänkning
möjlig med ventilen, automatisk avstängning när vajerns ändläge har uppnåtts.
Obs! Kedja resp. timmersax ska beställas separat.
Kan endast användas vid drift med kraftuttag, kan inte användas för PZGE-maskiner i E-drift!
Traktorn måste ha en 12 V-anslutning. Ingen GS-märkning!

WF

Vinsch, radiostyrd med hydrauldrivning, 40-m vajer, dragkraft 1 000 kg,
fritt linutdrag, mjukstart och mjuk sänkning, automatisk avstängning när vajerns ändläge har
uppnåtts.
Obs! Kedja resp. timmersax ska beställas separat.
Kan endast användas vid drift med kraftuttag, kan inte användas för PZGE-maskiner i E-drift!
Traktorn måste ha en 12 V-anslutning. Ingen GS-märkning!

F0000080

Timmersax till vajerdragning, upp till trädiameter 65 cm, ca 9 kg

F0000081

Timmersax till vajerdragning, upp till trädiameter 80 cm, ca 14,5 kg

F0002605

Kedja till vajerdragning, 1 m, 2-blockshake för 1 000 kg

Vinschen är ett bekvämt hjälpmedel när du arbetar med ved. Trästammarna dras enkelt till
maskinen och placeras i klyvposition. Tack vare mjukstarten och den mjuka sänkningen förflyttas trästammarna utan ryck. Höjd för vinschens överkant 1 : HydroCombi 16/16 Turbo/18:
2,46 m; HydroCombi 20/22: 2,49 m; HydroCombi 24 Turbo/26/30: 2,52 m.

Vinsch WF med radiostyrning

Blockshake till vinsch
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SpaltAxt
Kraftpaketet för korta trästycken. Kortvedsklyvarna från
Posch garanterar snabb klyvning av korta trästycken.
Snabbt innebär dock även säkert och bekvämt. Därför har
alla modeller en tvåhands-säkerhetsmanövrering och den
nya trähållarspetsen. För den som vill att det ska gå ännu
fortare finns även Turbo-modellerna med ännu högre
klyvhastighet.

Alla fördelar
i korthet

För korta trästycken (upp till 55 cm)
och meterved (upp till 1,30 m)
Bekväm och säker träfixering med 		
trähållarspetsen
Tyst hydraulik för lång användning
Turbo-modell: för en ännu högre 		
klyvhastighet
Bekväm transport tack vare massiva
gummihjul Ø 300 mm∅
Robust med lång livslängd

Få reda på hur
Posch-maskiner fungerar.
Gå till vår webbplats:
www.Posch.com/video.
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SpaltAxt

Robust med lång livslängd
6

1

1

6

Med trähållarspetsen kan även tunna
och snett avsågade träbitar fixeras och
klyvas utan problem.
Klyvslag kan ställas in steglöst.

2

Den monterbara klyvkniven med rullar
(standard till SpaltAxt 8 Spezial och
SpaltAxt 10 Spezial) sparar kraft vid klyvning. Träet åker snabbt upp och rullarna
på klyvkniven förhindrar att den kluvna
veden fastnar vid återföringen.

2

5
Träavläggningsytan som ingår som standard fungerar som mellanlagringsplats
till vedträet under klyvningen.

3

4
5

4

I specialutförandet är det även möjligt
att då och då klyva meterträ (klyvslag
54 cm).
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Komfortabel transport, tack vare 300 mm
Ø massiva gummihjul.

3

Turbo-modell: högkapacitetsklyv för
ännu snabbare klyvhastighet.

HomeSplit 6
Robust vedklyv för korta trästycken.
Artikel-nr

Typ

Drivning

max. hastighet hos tryckdelen cm/s
Tillförsel

Nivå 1/nivå 2

•
•
•
•

Återgång

Vikt
kg

M2905

E3

3 kW elmotor 400V, S6, CEE 16A

5

31

~ 122

M2906

E3

3 kW elmotor 230V, S6

5

26

~ 122

Klyvkraft 6 t, vid 230V-elmotor: 5 t
Max. vedlängd 55 cm, cylinderslaglängd 54 cm
Körbar på två massiva gummihjul Ø 250 mm
Motorskyddsbrytare och fasvändare

Extrautrustning till HomeSplit 6
Artikel-nr

HomeSplit 6 E3

Benämning

F0001831

Klyvkors för 4 delar, monterbart

F0001654

Specialklyvkniv med rullar, monterbar

SpaltAxt 8
Effektiv och robust. Vedklyv för korta trästycken.
Artikel-nr

Typ

Drivning

max. hastighet hos tryckdelen cm/s
Återgång

Vikt
kg

7

41

~ 152

Tillförsel

Nivå 1/nivå 2

M6140

E5,5 Turbo 5,5 kW elmotor 400V, S6, CEE 16A

M6142

E3

3 kW elmotor 400V, S6, CEE 16A

5

31

~ 136

M6141

E3

3 kW elmotor 230V, S6

5

26

~ 136
Extrautrustning se s. 27.

•
•
•
•

Klyvkraft 7,2 t, vid 230 V-elmotor: 6 t
Max. vedlängd 55 cm, cylinderslaglängd 54 cm
Bekvämt körbar med två massiva gummihjul Ø 300 mm
Motorskyddsbrytare och fasvändare

Turbo-modell: för en ännu högre klyvhastighet

SpaltAxt 8 E5,5 Turbo
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SpaltAxt 8 Spezial
Effektiv och robust. Vedklyv för korta trästycken och meterved.
Artikel-nr

Typ

Drivning

max. hastighet hos tryckdelen cm/s
Återgång

Vikt
kg

7

41

~ 171

Tillförsel

Nivå 1/nivå 2

M6145

SpaltAxt 8 Spezial E5,5 Turbo
klyvbord i den övre påhängningspositionen
tillval: klyvkors

E5,5 Turbo 5,5 kW elmotor 400V, S6, CEE 16A

M6147

E3

3 kW elmotor 400V, S6, CEE 16A

5

31

~ 155

M6146

E3

3 kW elmotor 230V, S6

5

26

~ 155

M6162

PS Turbo

Traktorhydraulik

7

27

~ 200

M6166

PZG Turbo Traktor

8

32

~ 218

M6167

PZG-E5,5
Turbo

• Traktor
• 5,5 kW elmotor 400V, S6, CEE 16A

8
7

46
41

~ 245

M6168

B4,8

4,8 kW Honda-4-takts bensinmotor, Förbrukning: 0,5-0,8 l/h,
Tankinnehåll: 0,9 l

5

31

~ 156

Tekniska grundfunktioner, se SpaltAxt 8.
• Max. vedlängd 100 cm (tillval: 130 cm), cylinderslaglängd 54 cm
• Med den monterbara träavläggningsytan kan trälängder på 100 cm, 82 cm resp. 55 cm
klyvas.
• Körbar på två massiva gummihjul Ø 300 mm
• Monterbar specialkniv med rullar
• Eldrift: motorskyddsbrytare och fasvändare
• Drivning från traktorn: oljepump, fast monterad, 14 l/min vid 430 U/min, kraftbehov 5 kW,
3-punktsfäste kat. I + II, kraftöverföringsaxel krävs
• Drivning via traktorhydraulik: hydraulikmuff för tillförsel och återgång i konstruktionsstorlek 3 krävs. Komplett med anslutningsslangar och hydraulikkontakt. Trycklös återgång
krävs! 3-punktsfäste kat. I + II, max. matningseffekt hos pumpen: 16 l/min
Turbo-modell: Högkapacitetsklyv för en ännu högre klyvhastighet

SpaltAxt 8 Spezial
klyvbord i det mellersta påhängningsläget
tillval: klyvkors

SpaltAxt 8 kan användas på flera sätt.
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Extrautrustning till SpaltAxt 8 och 8 Spezial
Artikel-nr

3-punktsfäste för SpaltAxt 8 (F0002576)

Benämning

F0002543

Klyvkors för 4 delar, monterbart

F0002544

Monterbar specialklyvkniv med rullar (standard till SpaltAxt 8/10 Spezial)

F0002596

Komfort-paket (klyvkors och stor träavläggningsyta)

F0002592

Stor träavläggningsyta

F0002179

Timräknare för maskin med eldrivning

F0001806

Timräknare för maskiner med kraftuttagsdrivning, (med varvtalsvisning)

F0001482

Timräknare för maskin med bensinmotor

F0002581

Hjulset, Ø 400 mm, mönstrade luftgummihjul

F0002527

Bottenplatta till SpaltAxt 8 Spezial, för max. vedlängd 130 cm

F0002576

3-punktsfäste kat. I + II för maskiner med eldrivning, inte möjligt vid drift med
bensinmotor

Z2000635

Kraftöverföringsaxel Walterscheid W-Line

Comfort-paket
Comfort-paketet består av det monterbara klyvkorset för fyra delar och den stora träavläggningsytan
finns för fabriksmontering eller montering i efterhand för SpaltAxt 8, SpaltAxt 8 Spezial och SpaltAxt
10 Spezial.

Det monterbara 4-delade klyvkorset (F0002543) skapar
enkelt och förnuftigt fyra vedträn i ett arbetsmoment.

Den påhängbara klyvkniven med rullar sparar kraft
vid klyvning. Träet åker snabbt upp och rullarna på
klyvkniven förhindrar att den kluvna veden fastnar vid
återföringen.

Stor träavläggningsyta (F0002592)

Hjulsats med mönstrade luftgummihjul (F0002581)
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SpaltAxt 10 Spezial
Den idealiska hydrauliska vedklyven för hushållet, gården och industrin.
Artikel-nr

max. hastighet hos tryckdelen cm/s
Återgång

Vikt
kg

7

30

~ 226

3 kW elmotor 400V, S6, CEE 16A

5

21

~ 207

Traktorhydraulik

7

27

~ 248

8

32

~ 266

8
7

32
30

~ 293

7

28

~ 214

Typ

Drivning

Tillförsel

Nivå 1/nivå 2

M6175

SpaltAxt 10 Spezial E5,5 Turbo
klyvbord i den övre påhängningspositionen som
tillval: bottenplatta

E5,5 Turbo 5,5 kW elmotor 400V, S6, CEE 16A

M6172

E3

M6171

PS Turbo

M6176

PZG Turbo Traktor
• Traktor
• 5,5 kW elmotor 400V, S6, CEE 16A

M6177

PZG-E5,5
Turbo

M6179

8,1 kW Honda-4-takts bensinB8,1 Turbo motor, Förbrukning: 1,0-1,3 l/h,
Tankinnehåll: 2,1 l

• Klyvkraft 9,3 t
• Max. vedlängd 100 cm (tillval: 130 cm), cylinderslaglängd 54 cm
• Med den monterbara träavläggningsytan kan vedlängder på 100 cm, 82 cm resp. 55 cm
klyvas.
• Körbar på två massiva gummihjul Ø 300 mm
• Monterbar specialkniv med rullar
• Eldrivning: Motorskyddsbrytare och fasvändare
• Drivning från traktorn: fastmonterad oljepump, kraftbehov 5 kW, 3-punktsfäste kat. I + II,
kraftuttagsaxel krävs
• Drivning via traktorhydraulik: hydraulikmuff för tillförsel och återgång i konstruktionsstorlek 3 krävs. Komplett med anslutningsslangar och hydraulikkontakt. Trycklös återgång
krävs! 3-punktsfäste kat. I + II, max. matningseffekt hos pumpen: 16 l/min
Turbo-modell: högkapacitetsklyv för en ännu högre klyvhastighet

SpaltAxt 10 Spezial E5,5 Turbo
klyvbord i det mellersta påhängningsläget
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SpaltAxt 10 Spezial PZG-E5,5 Turbo

Extrautrustning till SpaltAxt 10 Spezial
Artikel-nr

Benämning

F0002545

Klyvkors för 4 delar, demonterbart

F0002597

Komfort-paket (klyvkors och stor träavläggningsyta)

F0002592

Stor träavläggningsyta

F0002179

Timräknare för maskin med eldrivning

F0001806

Timräknare för maskiner med kraftuttagsdrivning med varvtalsvisning

F0001482

Timräknare för maskin med bensinmotor

F0002581

Hjulsats, Ø 400 mm, mönstrade luftgummihjul

F0002535

Bottenplatta till SpaltAxt 10 Spezial, för max. vedlängd 130 cm

F0002577

3-punktsfäste kat. I + II för maskin med eldrift,
inte möjligt vid drift med bensinmotor

Z2000635

Kraftöverföringsaxel Walterscheid W-Line

Bottenplatta för SpaltAxt 10 (F0002535)

Lätt att transportera: SpaltAxt 10 Spezial med 3-punktsfäste (F0002577) som extrautrustning.
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RuckZuck
Den snabba klyven för hushållet. Ingen kakelugn utan
kortved! RuckZuck är kanske det bekvämaste sättet för
att klyva ved till behagliga stunder i hemmet. Det gör den
på ett säkert och snabbt sätt, inte minst tack vare Turbomodellutförandet som kan specialbeställas och arbetarmed ännu högre hastighet.

Alla fördelar
i korthet

Bekväm och säker hantering tack 		
vare liggande arbetsläge
Tyst hydraulikanläggning med
oljefilter för kontinuerlig körning
Praktisk träränna för centrerad
klyvning
Särskilt robust med hjälp av en bred
tryckplatta med mässingselement
Sparar tid med hjälp av inställbart 		
klyvslag
Enkel transport med stora massiva 		
gummihjul Ø 300 mm
Få reda på hur
Posch-maskiner fungerar.
Gå till vår webbplats:
www.Posch.com/video.

30

31

RuckZuck
Komfort för hushållet
Vid V2-Speed väljer du mellan två framföringshastigheter. Standard till RuckZuck.

1

2

Bekväm och säker hantering
tack vare liggande arbetssätt.

3

Praktisk träränna för
centrerad klyvning.

Sparar tid med hjälp av inställbart
klyvslag.

3
5
7

1

2

6

4

7

Tillval: monterbart vändningsklyvskors
(F0001893), för 4 vedträn i ett arbetsmoment.
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6

Tyst hydraulikanläggning med oljefilter
för lång användning.

5

Särskilt lång livslängd med hjälp av bred
tryckplatta av mässing.

4

Enklare transport med stora massiva
gummihjul Ø 300 mm

RuckZuck
Bekväm vågrät vedklyv för hushållet.
Artikel-nr

Typ

max. hastighet hos tryckdelen cm/s

Drivning

Återgång

Vikt
kg

11 / 22

24

~ 144

Tillförsel

Nivå 1/nivå 2

M6860
M6790

E3

3 kW elmotor 400V, S6, CEE 16A

6 / 12

14

~ 128

M6791

E3

3 kW elmotor 230V, S6

5 / 10

11

~ 127

8 / 15

17

~ 140

8 / 15

17

~ 142

M6862
M6863

RuckZuck E3 tillval: 4-klyvskniv (F0001893)
och avläggningsyta (F0001421)

E5,5 Turbo 5,5 kW elmotor 400V, S6, CEE 16A

5,5 kW (7,5 PS) bensinmotor
B5,5 B&S
Briggs & Stratton
5,9 kW (8 PS) Bensinmotor Honda,
B5,9
Förbrukning: 1,0-1,5 l/h,
Honda
Tankinnehåll: 5,3 l

• Klyvkraft 6 t, två frammatningshastigheter för tryckdelen "V2"
• max. vedlängd 55 cm, cylinderslaglängd 54 cm
• körbar på två massiva gummihjul Ø 300 mm
Turbo-modell: för en ännu högre klyvhastighet

Extrautrustning till RuckZuck "Plus"
Artikel-nr

Benämning

F0001893

Monterbart vändningsklyvkors, för 4 delar

F0001421

Avläggningsyta bakom klyvkniven för RuckZuck

F0001440

Avläggningsyta bakom klyvkniven för RuckZuck "Spezial"

F0002179

Timräknare för maskiner med eldrift

F0001482

Timräknare för maskiner med bensinmotordrift
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SplitMaster
Den kraftfulla uthållighetsklyven.
SplitMaster är ett riktigt proffs: med kraft arbetar den
sig igenom trästycket med en rad olika klyvknivar i en
särskilt snabb klyvcykel, efter önskemål även med kran
för trätillförsel. SplitMaster finns från 9-55 t, med det
enastående EASY-klyvsystemet som tillval.

Alla fördelar
i korthet

För kort- och meterved upp till 1,25 cm
Användningskomfort och hög
klyvkapacitet tack vare "Autospeed"
Professionell hydraulikanläggning
med gjutjärnspump och oljefilter för
kontinuerlig körning
Hydraulisk lyftmekanism för ökad
komfort vid klyvningen
Varianter av klyvknivar med
hydraulisk höjdjustering (från
SplitMaster 20) för centrerad klyvning och
likformade vedträn vid olika trädiameter.
Ergonomisk manövreringshöjd

Få reda på hur
Posch-maskiner fungerar.
Gå till vår webbplats:
www.Posch.com/video.
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SplitMaster
Kraftigt stöd
Autospeed reagerar på
klyvkraftsbehovet och
kopplar själv om till rätt
klyvhastighet.

1

2

3

Kraftfull klyvning med hjälp av
stort dimensionerad cylinder.
Lucka skyddar arbetsytan.

Tryckplattan går ända
fram till klyvkniven, vilket
gör att även vresiga och
knastrika stockar blir helt
genomkluvna.

Hydraulisk omställning av klyvkniven,
optimerat byte av klyvkniv utan verktyg,
dubbelskärningssystem för linjär klyvning (se bild).

3

2

4

1
6
7

5

7

Kompakt konstruktion: transportläge.
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6

Snabb klyvcykel tack vare professionell
hydraulikanläggning med gjutjärnspump
och oljefilter för kontinuerlig körning.

5

Träavläggningsyta, ergonomisk användningshöjd och stocklyft för bekvämt
arbete som skonar ryggen.

4

Tillval: "EASY"-klyvkniv: Veden trycks
igenom "Easy"-klyvkniven. De undre
vedbitarna får redan den optimala storleken för lagring och senare vidarebearbetning. De övre vedbitarna kan utan
problem dras från klyvkniven och sedan
klyvas igen.

SplitMaster 9
Ergonomisk horisontalvedklyv för hushållet och gården.
max. hastighet hos tryckdelen cm/s

Drivning

Vikt
kg

Artikel-nr

Typ

M2350R

E5,5-R

5,5 kW elmotor 400V, S6, CEE 16A

7 / 17

12

~ 222

M2359R

E3D-R

3 kW-E-motor 230V, S6, tvåstegspump

2 / 18

13

~ 234

M2350
SBLR

E5,5-RPKW

7 / 17

12

~ 366

M2352R

PZG-R

8 / 19

14

~ 252

M2354R

PZGE5,5-R

8 / 19
7 / 17

14

~ 248

M2356
SBLR

B9,7-RPKW

8 / 18

12

~ 365

M2357
SBLR

B8-RPKW

5,5 kW elmotor 400V, S6, CEE 16A
Chassi SBL
Traktor kraftbehov 7 kW,
oljepump med litereffekt 18,5 l/min
vid 430 U/min fastmonterad
• Traktor
• 5,5 kW elmotor 400V, S6, CEE 16A
9,7 kW (13 PS) Briggs & Stratton, Vanguard- 4-takts bensinmotor, chassi SBL,
Förbrukning: 2,0-2,5 l/h, Tankinnehåll: 8,5 l
8 kW (11 PS) 4-takts bensinmotor Honda
B8, chassi SBL, Förbrukning: 2,0-2,5 l/h,
Tankinnehåll: 6,1 l

8 / 18

13

~ 364

M2358R

PS-R

Traktorhydraulik

8 / 19

13

~ 196

Tillförsel

Nivå 1/nivå 2

SplitMaster 9 E5,5-R som
tillval: stor träavläggningsyta (B)

Återgång

•
•
•
•
•
•
•
•

Klyvkraft 9 t, med Autospeed
Max. vedlängd 50 cm, cylinderslaglängd 54 cm
Inställbart klyvslag
Träavläggningsyta (B x L: 990 x 585 mm)
Klyvkniven kan snabbt och verktygslöst anpassas till träets diameter för centrerad klyvning.
Kan köras på två massiva gummihjul Ø 250 mm, inkl. transporthjälp
Drift från traktorn: 3-punktsfäste kat. I+ II, kraftuttagsaxel krävs
Drivning via traktorhydraulik: 3-punktsfäste kat. I + II, hydraulikmuff för tillförsel och återgång i konstruktionsstorlek 3 krävs. Komplett med anslutningsslangar och hydraulikkontakt.
Trycklös återgång krävs! Max. matningseffekt hos pumpen 16 l/min.
• Chassi SBL: höghastighetsaxel 80 km/h, parkeringsbroms, kulkoppling, lampor

SplitMaster 9 E5,5-R
i transportposition med transporthjälp som
tillval: stor träavläggningsyta (B)

Extrautrustning till SplitMaster 9
Artikel-nr

1)

SplitMaster 9 PZG-E5,5-R

Benämning

F0001660

3-delad klyvkniv (Ø 10-40 cm) 1)

F0001661

6-delad klyvkniv (Ø 10-40 cm) 1)

F0002663

4-delad klyvkniv (Ø 0-35 cm) 1), standard

F0003307

Timräknare för maskiner med eldrivning

F0001806

Timräknare för maskiner med kraftuttagsdrivning (Reed-kontakt), med varvtalsvisning

F0001482

Timräknare för maskiner med bensimmotordrivning

Z2000635

Kraftöverföringsaxel Walterscheid W-Line

klyvning i mitten av träets diameter

Specialutrustning för SplitMaster 9
Endast möjligt vid fabriksmontering, inkl. montering.
Artikel-nr

Benämning

T

Traktorchassi max. 10 km/h utan bromsanordning. Transport på allmän väg är inte
tillåten, endast för användning på privat område (t.ex. brädgård). Kulkoppling,
utan lampor.

L

Lampor

M

Pristillägg för hydraulisk omställning av klyvkniven

D

3-punktsfäste kat. I + II (för maskiner med eldrivning)

B

Stor träavläggningsyta (B x L: 990 x 950 mm), standard vid val V

SplitMaster 9 med chassi
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SplitMaster 20
Ergonomisk horisontalvedklyv.
Artikel-nr

Typ

max. hastighet hos tryckdelen cm/s

Drivning

Återgång

Vikt
kg

13 / 27

26

~ 750

11 / 23

22

~ 770

13 / 27
11 / 23

26
22

~ 804

Tillförsel

Nivå 1/nivå 2

M6950
M6955
M6965
Y

•
•
•
•

Traktor kraftbehov 26 kW (34 PS),
PZG
oljepump med litereffekt 64/125 l/min
vid 480 U/min fastmonterad
7,5 kW elmotor 400V, S6, CEE 16A
E7,5D
Dubbelnivåpump
• Traktor
PZG-E7,5D • 7,5 kW elmotor 400V, S6, CEE 16A
Dubbelnivåpump

SplitMaster med ”Easy”-klyvkniv och spetshacka (4-dubbel klyvkniv utgår)

Klyvkraft 20 t, med Autospeed
upp till 6 vedträn per arbetssteg
max. vedlängd 110 cm, slaglängd cylinder 115 cm
Drivning från traktorn: 3-punktsfäste kat. I+ II, kraftuttagsaxel krävs

SplitMaster 20 PZG
med "Easy"-klyvkniv (Y)

Specialutrustning för SplitMaster 20
Endast möjligt vid fabriksmontering, inkl. montering.
Artikel-nr
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Benämning

L

Lampor

T

Traktorchassi max. 10 km/h utan bromsanordning, dragögla. Transport på
allmän väg är inte tillåten, endast för användning på privat område
(t.ex. brädgård). Utan lampor.

X

Djupliggande dragögla med ovanliggande kraftuttagsdrivning
resp. kundspecifik dragstångshöjd

Extrautrustning till SplitMaster 20
Artikel-nr

1)

Benämning

F0002836

6-delad klyvkniv (Ø 15-40 cm) 1)

F0002872

4-delad klyvkniv (Ø 0-40 cm) 1), standard

F0002873

"Easy"-klyvkniv med sappel (Ø 0-40 cm) 1)

F0002179

Timräknare för maskiner med eldrivning

F0002867

Mellanplåt mellan spaltkar och virkesunderlag (vid trepunkt och landställ)

F0001806

Timräknare för maskiner med kraftuttagsdrivning (Reed-kontakt), med varvtalsvisning

Z2000653

Kraftöverföringsaxel Walterscheid W-Line

klyvning i mitten av träets diameter

SplitMaster 20 PZG tillval med
Easy-klyvkniv (Y), traktorchassi
draget på längden (T) och lampor
(L)

SplitMaster „Easy“
SplitMaster 20, 26 och 30 kan lekande lätt omvandlas till SplitMaster 20, 26 och 30 "Easy". Med den
särskilda "Easy"-klyvkniven (val Y) klyver du din ved
ännu enklare. Som standard får du även den praktiska enhandssappeln för att du ska kunna arbeta
ergonomiskt. Veden trycks igenom "Easy"-klyvkniven. De undre vedbitarna får redan den optimala

storleken för lagring och senare vidarebearbetning.
De övre vedbitarna som är för stora kan enkelt dras
från klyvkniven med enhandssappeln och mellanlagras på lyftmekanismen resp. placeras i klyvkanalen för ytterligare en klyvning. Bekvämt arbete och
effektiv vedklyvning.

SplitMaster 20 som tillval med "Easy"-klyvkniv och traktorchassi draget på längden.
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SplitMaster 26
Professionell horisontalvedklyv.
Artikel-nr

Typ

Drivning

max. hastighet hos tryckdelen cm/s
Återgång

Vikt
kg

15 / 32

28

~ 1 110

10 / 21

18

~ 1 130

11 / 23

20

~ 1 150

15 / 32
10 / 21

28
18

~ 1 155

15 / 32
11 / 23

28
20

~ 1 200

Tillförsel

Nivå 1/nivå 2

Traktor, effektbehov 18-37 kW vid
M8400SH
PZG
300-650 rpm, oljepump med max.
litereffekt 87 l/min fast monterad
7,5 kW elmotor 400V, S6, CEE 16A
M8405H
E7,5D
Dubbelnivåpump
15 kW elmotor 400V, S6, CEE 32A
M8410H
E15D
Dubbelnivåpump
• Traktor
M8415SH PZGE7,5D • 7,5 kW elmotor 400V, S6, CEE 16A,
tvåstegspump
• Traktor
M8420SH PZGE15D • 15 kW elmotor 400V, S6, CEE 32A,
tvåstegspump
Y

SplitMaster med ”Easy”-klyvkniv och spetshacka (4-dubbel klyvkniv utgår)
Extra- och specialutrustning se s. 41-43.

•
•
•
•
•
•

Klyvkraft 26 t, med Autospeed
Upp till 8 vedträn per arbetssteg
Max. vedlängd 125 cm, cylinderslaglängd 130 cm
Ergonomisk klyvbordshöjd 800 mm
3-punktsfäste kat. II
Drivning från traktorn: kraftöverföringsaxel krävs

SplitMaster 30
Valfri med mellanplåt och 6-dubbel klyvkniv
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SplitMaster 30
Professionell horisontalvedklyv.
Artikel-nr

Typ

max. hastighet hos tryckdelen cm/s

Drivning

Återgång

Vikt
kg

13 / 25

25

~ 1 130

8 / 16

16

~ 1 150

9 / 18

18

~ 1 170

13 / 25
8 / 16

25
16

~ 1 175

13 / 25
9 / 18

25
18

~ 1 220

Tillförsel

Nivå 1/nivå 2

Traktor, effektbehov 18-37 kW vid
M8450SH
PZG
300-650 rpm, oljepump med max.
litereffekt 87 l/min fast monterad
7,5 kW elmotor 400V, S6, CEE 16A
M8455H
E7,5D
Dubbelnivåpump
15 kW elmotor 400V, S6, CEE 32A
M8460H
E15D
Dubbelnivåpump
• Traktor
M8465SH PZG-E7,5D • 7,5 kW elmotor 400V, S6, CEE 16A,
tvåstegspump
• Traktor
M8470SH PZG-E15D • 15 kW elmotor 400V, S6, CEE 32A,
tvåstegspump
Y

SplitMaster med ”Easy”-klyvkniv och spetshacka (4-dubbel klyvkniv utgår)
Extra- och specialutrustning se s. 41-43.

•
•
•
•
•
•

Klyvkraft 30 t, med Autospeed
Upp till 8 vedträn per arbetssteg
Max. vedlängd 125 cm, cylinderslaglängd 130 cm
Ergonomisk klyvbordshöjd 800 mm
3-punktsfäste kat. II
Drivning från traktorn: Kraftöverföringsaxel krävs

Specialtillbehör för SplitMaster 26 och 30
Endast möjligt vid fabriksmontering, inkl. montering.
Artikel-nr

DT
L
RCS
FW
C

Tvåhandsstyrning. Joystick för lyftanordning och
knivjustering.

Benämning

Traktorchassi max. 10 km/h utan bromsanordning, dragögla. Transport på
allmän väg är inte tillåten, endast för användning på privat område
(t.ex. brädgård). Utan lampor.
Tillägg för stor träavläggningsyta 1 400 x 2 000 mm, vikt ca 70 kg.
Inte möjligt i kombination med "Easy"-klyvkniv (Y)!
Tvåhandsradiofjärrstyrning (maskin med lyftanordning) 12V krävs, vid eldrift
behövs även F0002884!
Radiostyrd vinsch, dragkraft 1 000 kg, lina 40 m.
Får bara användas vid drift från kraftuttag med max. 540 rpm,
kan inte användas tillsammans med PZGE-maskiner vid elektrisk drift!
Oljekylare

Oljekylare (C) för SplitMaster 26 /30.

Stort tryckstycke för problemträ med 40 % längre
ledning för längre livslängd
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Extrautrustning till SplitMaster 26 / 30
Artikel-nr

1)

Benämning

F0003074

2-delad klyvkniv

F0003075

4-delad klyvkniv (Ø 0-50 cm) 1), standard

F0003044

6-delad klyvkniv (Ø 15-50 cm) 1)

F0003069

8-delad klyvkniv (Ø 15-50 cm) 1)

F0003141

"EASY"-klyvkniv med sappel

F0003121

Klyvtrågsförlängning för klyvning av kortved

F0003181

Mellanplåt mellan spaltkar och virkesunderlag (ej möjligt vid DT)

F0003383

Mellanplåt mellan spaltkar och virkesunderlag (F0003181) och
spaltkarsförlängning för kortträ (F0003121), ej möjligt vid DT.

F0003120

Knivbytessystem

F0002027

Löstagbar lampenhet

F0002179

Timräknare för maskiner med eldrivning

F0001806

Timräknare för maskiner med kraftuttagsdrivning (Reed-kontakt), med varvtalsvisning

Z2000653

Kraftöverföringsaxel Walterscheid W-Line

Z2000649

Kraftöverföringsaxel Walterscheid W-Line för traktorchassi på tvären DT

klyvning i mitten av träets diameter

Mellanplåt till SplitMaster 30
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Traktorchassi DT med avtagbar dragstång för
SplitMaster.

Fjärrstyrningar för SplitMaster 26 / 30
Endast möjligt vid fabriksmontering, inkl. montering.
Artikel-nr

E

Benämning

Elektrisk förberedelse, dessutom utrustad med elektriskt styrningstillval för montering på plats
med en kabel- eller radiostyrning. 12 V-anslutning krävs. Maskinen kan manövreras för hand
med en tvåhandsmanövrering.

F0002884

Spänningsdelare RC/CC 230V – 12V (i tillägg till val E) bara vid eldrivning

F0002885

Radiofjärrstyrning "RCS" (i tillägg till val E)

F0002886

Kabelfjärrstyrning "CC" (i tillägg till val E) 1)

F0002887

Kabelfjärrstyrning fot "CCF" (i tillägg till val E) 1)

F0002888

Radiofjärrstyrning "RC" (i tillägg till val E) 1)

F0002889

Radiofjärrstyrning fot "RCF" (i tillägg till val E) 1)

1)

Maskiner med de här valen för styrning får endast förses med en kran. Monteringen av styrningen måste göras av
kunden på matningsplatsen (kran, traktor).
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SplitMaster 30 med chassi
Professionell horisontalvedklyv. Mobil användning.
Artikel-nr

Typ

Drivning

max. hastighet hos tryckdelen cm/s
Återgång

Vikt
kg

13 / 25

25

~ 1.300

13 / 25
8 / 16

25
16

~ 1.390

13 / 25
9 / 18

25
18

~ 1.420

8 / 17

17

~ 1.700

Tillförsel

Nivå 1/nivå 2

M6652
ST13H
M6667
ST13H
M6672
ST13H
M6662
T13H
Y

•
•
•
•
•
•

Traktor, effektbehov 18-37 kW vid
PZG
300-650 rpm, oljepump med max.
litereffekt 87 l/min fast monterad
• Traktor
PZG-E7,5D • 7,5 kW elmotor 400V, S6, CEE 16A
Dubbelnivåpump
• Traktor
PZG-E15D • 15 kW elmotor 400V, S6, CEE 32A
Dubbelnivåpump
D22

22 kW (30 PS) HATZ-dieselmotor
vid 2100 U/min

SplitMaster med ”Easy”-klyvkniv och spetshacka (4-dubbel klyvkniv utgår)

Klyvkraft 30 t med Autospeed
Upp till 8 vedträn per arbetssteg
Stor träavläggningsyta
Max. vedlängd 125 cm, cylinderslaglängd 130 cm
Drivning från traktorn: Kraftöverföringsaxel krävs
Chassi draget på längden: traktorchassi max. 10 km/h utan bromsanordning, parkeringsbroms, dragögla Ø 38 mm, dragöglans höjd justerbar och stödfot, utan lampor. Transport
på allmän väg är inte tillåten, endast för användning på privat område (t.ex. brädgård).

SplitMaster 30 med traktorchassi draget på längden för
mobil användning.

SplitMaster 30 med traktorchassi.
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Specialutrustning för SplitMaster 30 med chassi
Endast möjligt vid fabriksmontering, inkl. montering.
Artikel-nr

T23
X
SAHL
G
RCS
L
FW
C

MI108

Benämning

Pristillägg för lyft 2,3 m vid traktorchassi max.10 km/h utan bromsanordning,
parkeringsbroms. Transport på allmän väg är inte tillåten, endast för användning på privat
område (t.ex. brädgård). Utan lampor. Max. vedlängd 225 cm, cylinderslaglängd 230 cm.
Vikt: ca 1 800 kg
Lågt liggande dragögla med ovanliggande Z- drivning
resp. kundspecifik dragstångshöjd
Pristillägg för vägchassi istället för traktorchassi T13, påskjutsbromsad 80 km/h,
vikdragstång som kan ställas in i höjden, kulkoppling, med lampor
Pristillägg för lyftanordning med 2,3 m längd och 2 lyftcylindrar
Tvåhandsradiostyrning (maskin med lyftanordning)
Lampor
Radiostyrd vinsch, dragkraft 500 kg, lina 40 m. (På tvären på traktorchassin eller vinschmonteringen på långa traktorchassin reduceras dragningskraften på grund av risk för tippning ned
till 500 kg!) Får bara användas vid drift från kraftuttag med
max. 540 rpm, kan inte användas tillsammans med PZGE-maskiner vid elektrisk drift!
Oljekylare

Reducerat pris SplitMaster utan lyftanordning

Fjärrstyrningar för SplitMaster 30 med chassi
Endast möjligt vid fabriksmontering, inkl. montering.
Artikel-Nr.
Artikel-nr

E

Bezeichnung
Benämning

Elektrisk förberedelse,
med elektriskt
styrningstillval
för montering på plats
Vorbereitung
elektrisch,dessutom
zusätzlichutrustad
mit elektrischer
Ansteueroption
für kundenmed en kabel12 V-anslutning
krävs.
Maskinen kan
manövreras för hand
seitigen
Aufbaueller
mit radiostyrning.
einer Kabel- oder
Funkbedienung
ausgestattet.
12V-Anschluss
med en tvåhandsmanövrering.
notwendig.
Die Maschine ist von Hand über Zweihand-Schaltung bedienbar.

F0002884

Spänningsdelare RC/CC
230V
– 12V
(i tillägg
till valOption
E) baraE)vid
Spannungswandler
RC/CC
230V
– 12V
(zusätzlich
nureldrivning
bei E-Antrieb

F0002885

Radiostyrning "RCS" „RCS“
(i tillägg
till val E) zu Option E)
Funkfernbedienung
(zusätzlich

F0002886

Kabelfjärrstyrning "CC"
(i tillägg
till valzu
E)Option
1)
Kabelfernsteuerung
„CC“
(zusätzlich
E) 1)

F0002887

Kabelfjärrstyrning
fotFuß
"CCF"
(i tillägg
till val E)zu1)Option E) 1)
Kabelfernbedienung
„CCF“
(zusätzlich

F0002888

Radiofjärrstyrning
(i tillägg
till valzuE)Option
1)
Funkfernbedienung"RC"
„RC“
(zusätzlich
E) 1)

F0002889

Radiofjärrstyrning
"RCF"
(i tillägg
till val zu
E) 1)
FunkfernbedienungfotFuß
„RCF“
(zusätzlich
Option E) 1)

1)

Maskiner med de här valen för styrning får endast förses med en kran. Monteringen av styrningen måste göras av
kunden på matningsplatsen (kran, traktor).

Extrautrustning till SplitMaster 30 med chassi
Artikel-Nr.
Artikel-nr

1)

Bezeichnung
Benämning

F0002023

2-delad klyvkniv
2-fach-Spaltmesser

F0002025

4-delad klyvkniv (Ø 0-50
4-fach-Spaltmesser
(Ø 0-50
cm)cm),
1), standard
serienmäßig

F0001939

6-delad klyvkniv (Ø 15-50
6-fach-Spaltmesser
(Ø 15-50
cm)cm)
1) 1)

F0002024

8-fach-Spaltmesser
(Ø 15-50
8-delad klyvkniv (Ø 15-50
cm)cm)
1) 1)

F0002773

„Easy“-Spaltmesser
mit Sappel
"EASY"-klyvkniv med sappel

F0001666

Spaltwannenverlängerung
zum Spalten
von Kurzholz
Klyvtrågsförlängning för klyvning
av kortved

F0002421

Zwischenblech
zwischen
und Holzauflage
Mellanplåt mellan
spaltkarSpaltwanne
och virkesunderlag.

F0003169

Messerwechselvorrichtung
Knivbytessystem

F0002027

Aufsteckbare
Leuchteneinheit
Löstagbar lampenhet

F0002179

Stundenzähler
Maschinen
mit E-Antrieb
Timräknare för für
maskiner
med eldrivning

F0001806

Stundenzähler
Maschinen
mit Z-Antrieb (Reed-Kontakt),
mit Drehzahlanzeige
Timräknare för für
maskiner
med kraftuttagsdrivning
(Reed-kontakt)
med varvtalsvisning

Z2000653

Gelenkwelle
Walterscheid
W-Line W-Line
Kraftöverföringsaxel
Walterscheid

klyvning i mitten av träets diameter

45

SplitMaster 40/55 Crane
Artikel-nr

Typ

Drivning

max. hastighet hos tryckdelen cm/s
Återgång

Vikt
kg

11 / 19

28

~ 4 300

8 / 13

20

~ 4 650

Tillförsel

Nivå 1/nivå 2

Traktor kraftbehov 44 kW,
40 PZG
oljepump med litereffekt 91/154 l/min
med kran
vid 540 U/min
Traktor kraftbehov 44 kW,
55 PZG
M6380TK
oljepump med litereffekt 91/154 l/min vid
med kran
540 U/min
M6360TK

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Klyvkraft 40 t/55 t, med Autospeed
Max. vedlängd 125 cm (upp till 250 cm möjligt)
4-delad klyvkniv SplitMaster 40 (Ø 0-50 cm), SplitMaster 55 (Ø 40-90 cm)
Hydraulisk klyvknivsjustering
Hydraulikanläggning med axialkolvspump (högtryckshydraulik)
Styrning högt säte
Störningssäkrad radiostyrning
Drift från traktorn: Kraftuttagsaxel krävs
Traktorchassi 10 km/h, parkeringsbroms, dragöglan kan justeras i höjden (700 mm)
Stocklyftkran: teleskopförlängning, 6,7 m räckvidd, max. lyftkapacitet 414 kg,
Böjvinkel 380 °, gripöppning 1,24 m, gripvikt 86 kg, kranvikt 1 029 kg (bara vid TKmodeller).
• Hydraulikdrivning för kranen är integrerad i maskinen.

SplitMaster 40 / 55 Crane i transportposition.

SplitMaster 55 Crane. Lyftkranen lyfter stockar på en vikt upp till 1 200 kg in i klyvningstråget.
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INDUSTRI

Professionell horisontalvedklyv med stocklyftkran.

SplitMaster 40 / 55
Artikel-nr

Typ

max. hastighet hos tryckdelen cm/s

Drivning

Återgång

Vikt
kg

11 / 19

28

~ 2 900

8 / 13

20

~ 3 250

Tillförsel

Nivå 1/nivå 2

M6365TRC 40 PZG
M6385TRC 55 PZG

Traktor kraftbehov 44 kW,
oljepump med litereffekt 91/154 l/min
vid 540 U/min
Traktor kraftbehov 44 kW,
oljepump med litereffekt 91/154 l/min vid
540 U/min

INDUSTRI

Professionell horisontalvedklyv med radiostyrning.

Specialtillbehör för SplitMaster 40 / 55
Endast möjligt vid fabriksmontering, inkl. montering.

T26

Benämning

Pristillägg för lyft 2,65 m för max. vedlängd 2,5 m med mekanisk frånkopplingsmöjlighet 1,30 m,
inkl. traktorchassi max. 10 km/h utan bromsanordning, parkeringsbroms. Transport på allmän
väg är inte tillåten, endast för användning på privat område (t.ex. brädgård). Utan lampor.

SD26

Pristillägg för 2,65 m för max. trälängd inkl. vägchassi 80 km/h,
ABS-tryckluftsbroms, lampor, med mekanisk frånkopplingsmöjlighet 1,30 m

RCF

Pristillägg för radiostyrning med fotpedal (för M6365TRC och M6385TRC)

L

I N DUS T R I

Artikel-nr

Lampor (för maskiner med traktorchassi)

Extrautrustning till SplitMaster 40 / 55

1)

Benämning

F0001824

2-delad klyvkniv för SplitMaster 40 Crane

F0002505

4-delad klyvkniv för SplitMaster 40 Crane, som standard

F0001815

6-delad klyvkniv för SplitMaster 40 Crane (Ø 15-50 cm) 1)

F0001922

2-delad klyvkniv för SplitMaster 55 Crane

F0002506

4-delad klyvkniv för SplitMaster 55 Crane (som standard)

F0001887

6-delad klyvkniv för SplitMaster 55 Crane (Ø 40-90 cm) 1)

F0001912

12-delad ringkniv för kort ved (max. 50 cm) till max. Ø 60 cm för SplitMaster 55 Crane

F0001923

Avlastningsbord 1 400 x 2 000 mm (L x B)

F0001924

Avlastningsbord inkl. förlängning 1 900 x 2 000 mm (L x B)

Z1930070

Kraftöverföringsaxel

IN D U ST RI

Artikel-nr

klyvning i mitten av träets diameter

Den hydrauliskt justerbara klyvkniven för kraftfull
klyvning av veden.

Tryckdelen trycker veden med över 40 / 55 t genom
klyvkniven.
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AutoSplit
En lysande klyvidé. I 3-sekunders intervaller klyver den
V-formade klyvkniven rundvirke eller kantigt trä och producerar tändved färdigt för kaminen. Veden förpackar du
i bara en handvändning: antingen löst eller fast packad i
en nätsäck.

Alla fördelar
i korthet

Hög driftsäkerhet genom rent
hydrauliskt styrd matning
Optimalt arbetsförlopp med hjälp av
lång träinmatningsanordning (2,3 m)
Praktiska påbyggnadsmöjligheter
för förpackningsenheten
Få reda på hur
Posch-maskiner fungerar.
Gå till vår webbplats:
www.Posch.com/video.

48

49

AutoSplit 250

Producerar och förpackar tändved som är klar för kaminen.

2

Artikel-nr

Typ

Drivning

M6805

E 7,5

7,5 kW elmotor 400V, S6, CEE 16A

M6835

E 3D

M6800C

E9

M6810

PZG

M6815

PZG-E 9

M6820

M6845

M6830

3kW-E-motor 230V, S6,
2-stegspump
9 kW elmotor 400V, S6, CEE 32A
inkl. oljekylare
Traktor, varvtal för kraftuttaget
380 U/min, kraftbehov 10 kW
• Traktor
• 9 kW elmotor 400V, S6, CEE-32 A

• Traktor
PZG-E 7,5 • 7,5 kW elmotor 400V, S6, CEE 16A
• Traktor
PZGE-E 3D • 3 kW-E-motor 230 V, S6,
tvåstegspump
15 kW Honda-bensinmotor med
elstartmotor, Förbrukning:
3,0-3,5 l/h, Tankinnehåll: 30,0 l

B 15

AutoSplit 250 bearbetar rund- eller kantträ
(mjukt trä) med en längd av 160 till 200 mm
och en diameter av max 250 mm (rundträ)
och 200 x 200 mm (kantträ). Den v-formade
klyvkniven kör med 5 t klyvningskraft (vid
230V elmotor: 4 t), inmatningen är steglöst
inställbar från 0 till 180 mm. Den 2,3 m långa träinmatningsrännan ger ett optimalt och
kontinuerligt arbetsförlopp.

Leistung
max. 1,5 m3/h
(ca. 75 säck)
max. 1 m3/h
(ca. 50 säck)
max. 2 m3/h
(ca. 100 säck)
max. 2 m3/h
(ca. 100 säck)
max. 2 m3/h
(ca. 100 säck)
max. 2 m3/h
(ca. 100 säck)
max. 1,5 m3/h
(ca. 75 säck)
max. 2 m3/h
(ca. 100 säck)
max. 1 m3/h
(ca. 50 säck)
max. 2 m3/h
(ca. 100 säck)

1

50

AutoSplit 250 med förpackningsränna för fast packning.

Vikt
kg

~ 4 sek.

~ 660

~ 5 sek.

~ 630

~ 3 sek.

~ 682

~ 3 sek.

~ 650

~ 3 sek.

~ 710

~ 3 sek.
~ 4 sek.

~ 695

~ 5 sek.
~ 3 sek.

~ 695

~ 3 sek.

~ 740

AutoSplit 250 övertygar med en hög driftsäkerhet tack vare den helt mekaniskt styrda
matningen. Det fjädrade inmatningsbandet
minimerar slitaget på verktygen och kraftbehovet. Arbetshöjden kan anpassas direkt
på stommen, vilket gör att man kan arbeta
ergonomiskt.
Tips: För att få tändved av optimal kvalitet bör
träet ha en utgångsdiameter på minst 15 cm.

2
1

Spaltzyklus

Förpackningssystem för AutoSplit 250
Obs! Grundmaskinen är inte utrustad med förpackningssystem.
Vänligen välj det system du vill ha.

Nätsäck 25 kg med löspackad tändved ( 2 ) och nätsäckar 10 kg med fast packad tändved ( 1 ).

Förpackningsränna (för fast packning)

F0002828

Skjutbar tvåsäcksram (för löspackning)

Z9900554

Nätsäck 25 kg (50 x 80 cm), 100 st. (endast för löspackat)

Z9900550

Nätsäck 10 kg (40 x 60 cm), 100 st. (för fast- eller löspackat)

1
2
2
1

+

2

Specialutrustning för AutoSplit 250
Endast möjligt vid fabriksmontering, inkl. montering.
Artikel-nr

Benämning

S

Maskinutförande för kortved 12-15 cm

D

3-punktsfäste för elektriska maskiner

C

Oljekylare för lång användning (från 4 timmar)

E

Enkelklyv för tändved av brädor eller bak av trä

SPECIAL

1

F0002827

Extrautrustning till AutoSplit 250
Artikel-nr

Benämning

F0002179

Timräknare för maskiner med eldrivning

F0001806

Timräknare för maskiner med Z-drivning (Reed-kontakt), med varvtalsvisning

F0002840

Monteringssats för ombyggnad från lång- till kortträ 12-15 cm

Z2000636

Kraftöverföringsaxel Walterscheid W-Line

SPECIAL

2

Benämning
SPECIAL

Artikel-nr

1

I maskinens kärna klyvs rundvirke eller kantigt trä i
3-sekunders intervaller av den V-formade klyvkniven 1
och bearbetas till tändved som är färdigt att användas
i kaminen.

AutoSplit 250 gör lekande lätt tändved som är klar för
kaminen av kantigt trä.
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Kapsågar
De säkra sågexperterna. Sågning och säkerhet – det är
helt enkelt två saker som hör ihop. Därför är säkerheten
huvudsaken för det robusta och ergonomiska sågsortimentet från Posch. Oavsett om det rör sig om en bordsvippsåg, vippsåg eller rullbordssåg – de är byggda för
flera generationer. Nya och unika: vippsågarna GS och
GS Duo. Med den integrerade skyddsanordningen är de
dessutom GS-märkta för godkänd säkerhet.

Alla fördelar
i korthet

Lättkörd och stabil vippa för
säker sågning
Justerbart vipphandtag och den
förbättrade dämpningen ger bästa
hanteringskomfort
Vippans konstruktion förhindrar
att träet vrids
Robust och kompakt konstruktion
i helstålsutförande för en lång
livslängd
Stora transporthjul Ø 300 mm
GS-modell: Den integrerade
skyddsinklädnaden förhindrar att
man råkar ta i sågklingan under
sågningen.
Vippsågen GS Duo:
upp till två gånger så snabb med
dubbelt sågbladssystem
Få reda på hur
Posch-maskiner fungerar.
Gå till vår webbplats:
www.Posch.com/video.
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Bordsvippsåg
Mångsidig och praktisk
1

2

Som standard med utrustning för
sågning på längden bestående av:
klyvkil, klyvkilsfäste som passar
för sågklinga Ø 700 mm, skyddshuv och längdanslag.

3

Säkert skydd för snitt på längden,
som efter förinställning själv
anpassar trämåtten.

Höjdinställbart vipphandtag för bästa möjliga
ergonomi.

2

1
6

3

4

5

6

54

Bordsvippsåg: bekvämt frigörande av bordet för verktygslös och bekväm omställning från bord- till vippläge. Bordsstorlek:
1 250 x 850 mm.

5

Stora transporthjul Ø 300 mm

4

Lättkörd och stabil vippa för säker
sågning. Vippans konstruktion förhindrar
att träet vrids.

Bordsvippsåg Compact Plus
Allroundkapsågen för hushållet och gården.
Artikel-nr

Typ

M1230H

TWE 5,5
C+

W

Vikt
kg

Drivning
5,5 kW elmotor 400V, S6, CEE 16A

~ 210

Pristillägg för kapsåg med en WIDIA-kapsågklinga, 84 tänder (Z1300103),
istället för standardkapsågklingan.
Fördel: 50 % högre kapningseffekt vid hårt trä, mindre buller
Special- och extrautrustning se s. 57.
Kapsågklingor se s. 66-67.

Bordsvippsåg TWE 5,5 C+

•
•
•
•
•

Direktdrivning: sågklingan är monterad direkt på motoraxeln
Brytare med motorskydd och fasvändare
Kromlegerad sågklinga Ø 700 mm
Max. sågdiameter: 215 mm i bordsposition, 240 mm i vippläge
Som standard med utrustning för sågning på längden bestående av: klyvkil, klyvkilsfäste
som passar för sågklinga Ø 700 mm, skyddshuv och längdanslag.
• Körbar på två massiva gummihjul Ø 300 mm

Bordsvippsåg med kilremsdrivning
Allroundkapsågen för hushållet och gården.
Artikel-nr

Typ

Vikt
kg

Drivning

M1211H TWKE 5,5 5,5 kW elmotor 400V, S6, CEE 16A, två kilremmar

~ 219

M1212H TWKE 7,5 7,5 kW elmotor 400V, S6, CEE 16A, två kilremmar

~ 237

M1213H
W

TWKE 9

9 kW elmotor 400V, S6, CEE 32A, två kilremmar av hög kvalitet

~ 243

Pristillägg för kapsåg med en WIDIA-kapsågklinga, 84 tänder (Z1300103),
istället för standardkapsågklingan.
Fördel: 50 % högre kapningseffekt vid hårt trä, mindre buller
Special- och extrautrustning se s. 57.
Kapsågklingor se s. 66-67.

Bordsvippsåg TWKE 7,5

•
•
•
•
•

Kilremsdrivning för optimal sågningshastighet och högre sågningseffekt
Brytare med motorskydd och fasvändare
Kromlegerad sågklinga Ø 700 mm
Max. sågdiameter: 215 mm i bordsposition, 240 mm i vippläge
Som standard utrustning för sågning på längden bestående av: klyvkil, klyvkilsfäste som
passar för sågklinga Ø 700 mm, skyddshuv och längdanslag.
• Körbar på två massiva gummihjul Ø 300 mm

Vippförlängning med rullar (F0002108), för att även
längre vedträn säkert ska kunna hållas fast.

Enkel transport med massiva gummihjul Ø 300 mm.
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Bordsvippsåg med kraftuttagsdrivning
Allroundkapsågen för hushållet och gården.
Artikel-nr

Typ

M1215H

TWZ

Vikt
kg

Drivning
Traktor

~ 265

• Traktor
M1219H TWZE 5,5
• 5,5 kW elmotor 400V, S6, CEE 16A
• Traktor
M1218H TWZE 7,5
• 7,5 kW elmotor 400V, S6, CEE 16A
• Traktor
M1217H TWZE 9
• 9 kW elmotor 400V, S6, CEE 32A
W

Bordsvippsåg TWZE 5,5
med transporthjälp

~ 307
~ 313
~ 319

Pristillägg för kapsåg med en WIDIA-kapsågklinga, 84 tänder (Z1300103),
istället för standardkapsågklingan.
Fördel: 50 % högre kapningseffekt vid hårt trä, mindre buller
Special- och extrautrustning se s. 57.
Kapsågklingor se s. 66-67.

• Drivning från traktor (nödv. drivningsvarvtal: 540 U/min) eller kombinerat med elmotor,
brytare med fasvändare
• Kilremsdrift via växel i oljebad med två anslutningar 1 3/8"
• Kromlegerad sågklinga Ø 700 mm
• Max. sågdiameter: 215 mm i bordsposition, 240 mm i vippläge
• Vedsågning: sågen står i traktorns riktning, sågning på längden: sågen står på tvären
mot traktorn
• Som standard med utrustning för sågning på längden bestående av: klyvkil, klyvkilsfäste
som passar för sågklinga Ø 700 mm, skyddshuv och längdanslag.
• Nödstoppskoppling med mekanisk broms som standard
• 3-punktsfäste kat. I + II, inkl. transporthjälp
• Drivning från traktorn: kraftöverföringsaxel krävs

Bordsvippsåg med bensinmotor
Allroundkapsågen för hushållet och gården.
Artikel-nr

Typ

M1250H

TWB 9,7

W

Vikt
kg

Drivning
9,7 kW (13,2 PS) Briggs & Stratton Vanguard-4-takts
bensimotor, elstartsanordning

~ 310

Pristillägg för kapsåg med en WIDIA-kapsågklinga, 84 tänder (Z1300103),
istället för standardkapsågklingan.
Fördel: 50 % högre kapningseffekt vid hårt trä, mindre buller
Special- och extrautrustning se s. 57.
Kapsågklingor se s. 66-67.

•
•
•
•
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Kilremsdrivning via 4-takts bensinmotor
Kromlegerad sågklinga Ø 700 mm
Max. sågdiameter: 215 mm i bordsposition, 240 mm i vippläge
Körbar på två massiva gummihjul Ø 300 mm

Specialutrustning för bordsvippsågar
Endast möjligt vid fabriksmontering, inkl. montering.
Artikel-nr

F0001817

Benämning

Traktorchassi 10 km/h, bara möjligt för Z- und ZE-drivning

Extrautrustning till bordsvippsågar
Artikel-nr

Benämning

F0002108

Vippförlängning med rullar

Z1310060

Barkningsskiva Ø 600 mm, för spetsning och barkning av stockar
(monteras in istället för sågklingan)

Z2000635

Kraftöverföringsaxel Walterscheid W-Line

F0003540

Timräknare för Z-/ZE-drift (Reed-kontakt)

F0002791

Spånutsugningsanslutning 100 mm för modell "G" med eldrivning

F0002908

Spånutsugningsanslutning 100 mm för modell "G" med kraftuttagsdrift

F0003092

Transporthjälp (standard hos maskiner med 3-punktsfäste)

Bekväm transport med trepunktsfäste

Transporthjälp för bordsvippsåg med kraftuttagsdrift

Kapning på längden med bordsvippsågen med kraftuttagsdrift
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Vippsåg

Robust och säker
1

2

Robusta och kompakta konstruktioner i helstålsutförande för en
lång livslängd.

32

Vippsåg med tillval (S): den
integrerade skyddsinklädnaden
förhindrar att man råkar ta i
sågbladet under sågningen.
Vippgrepp som kan höjdjusteras.

Höjdinställbart
vipphandtag för
bästa möjliga
ergonomi.

2

3
4

1

Vippsåg med kilremsdrift och tillval (S)

5

5

Stora transporthjul Ø 300 mm
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4

Vippsåg med tillval (S): visning av
trälängd för likartad längd på vedträna

3

Lättkörd och stabil vippa för säker
sågning. Vippans konstruktion förhindrar
att träet vrids.

Vippsåg Compact Plus
Robust vedsåg
Artikel-nr

Typ

Vikt
kg

Drivning

M1361G WE 5,5 C+ 5,5 kW elmotor 400V, S6, CEE 16A

~ 150

S

Pristillägg för GS-modell
• Integrerad skyddsinklädnad som förhindrar att man råkar ta i
sågbladet under sågningen
• Visning av trälängd

W

Pristillägg för kapsåg med en WIDIA-kapsågklinga, 84 tänder (Z1300103),
istället för standardkapsågklingan.
Fördel: 50 % högre kapningseffekt vid hårt trä, mindre buller

~8

Special- och extrautrustning se s. 61.
Kapsågklingor se s. 66-67.

Vippsåg WE 5,5 C+

•
•
•
•
•
•

Direktdrivning: sågklingan är monterad direkt på motoraxeln
Brytare med motorskydd och fasvändare
Kromlegerad sågklinga Ø 700 mm
Max. sågdiameter 240 mm
Körbar på två massiva gummihjul Ø 300 mm
Tillval till GS-modell: integrerad skyddsinklädnad och visning av vedlängd

Vippsåg WE5,5C+ GS-modell

Vippsåg med bensinmotor
Robust vedsåg
Artikel-nr

Typ

M1245G

WB 9,7

W

Vikt
kg

Drivning
9,7 kW (13,2 PS) Briggs & Stratton Vanguard-4-takts
bensimotor, elstartsanordning

~ 243

Pristillägg för kapsåg med en WIDIA-kapsågklinga, 84 tänder (Z1300103),
istället för standardkapsågklingan.
Fördel: 50 % högre kapningseffekt vid hårt trä, mindre buller
Special- och extrautrustning se s. 61.
Kapsågklingor se s. 66-67.

Vippsåg WB 9,7

•
•
•
•
•

Kilremsdrift via 4-takts bensinmotor
Kromlegerad sågklinga Ø 700 mm
Max. sågdiameter 240 mm
Körbar på två massiva gummihjul Ø 300 mm
Inkl. transporthjälp
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Vippsåg med kilremsdrift
Robust vedsåg
Artikel-nr

Typ

Vikt
kg

Drivning

M1356G

WKE 5,5 5,5 kW elmotor 400V, S6, CEE 16A, två kilremmar

~ 170

M1349G

WKE 7,5 7,5 kW elmotor 400V, S6, CEE 16A, två kilremmar

~ 190

M1350G

Vippsåg WKE 5,5

WKE 9

9 kW elmotor 400V, S6, CEE 32A, två kilremmar av god kvalitet

S

Pristillägg för GS-modell
• Integrerad skyddsinklädnad som förhindrar att man råkar ta i
sågbladet under sågningen
• Visning av trälängd

W

Pristillägg för kapsåg med en WIDIA-kapsågklinga, 84 tänder (Z1300103),
istället för standardkapsågklingan.
Fördel: 50 % högre kapningseffekt vid hårt trä, mindre buller

~ 205

~8

Special- och extrautrustning se s. 61.
Kapsågklingor se s. 66-67.

•
•
•
•
•
•

Kilremsdrivning för optimal sågningshastighet och högre effekt per timme
Brytare med motorskydd och fasvändare
Kromlegerad sågklinga Ø 700 mm
Max. sågningsdiameter 240 mm i vippläge
Körbar på två massiva gummihjul Ø 300 mm
Tillval GS-modell: integrerad skyddsinklädnad och indikering av vedlängden

Vippsåg WKE 5,5 GS-modell

Vippsåg med kraftuttagsdrivning för mobil användning
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Vippsåg med tillval (S): den integrerade skyddsinklädnaden förhindrar att man råkar ta i sågbladet under
sågningen.

Vippsågen kan med hjälp av 3-punktsfästet bekvämt och
snabbt transporteras till platsen där den ska användas.

Vippsåg med kraftuttagsdrivning
Robust vedsåg
Artikel-nr

Typ

M1365G

WZ

M1370G

WZE 5,5

M1379G

WZE 7,5

M1389G

WZE 9

Drivning
Traktor

~ 186

• Traktor
• 5,5 kW elmotor 400V, S6, CEE 16A
• Traktor
• 7,5 kW elmotor 400V, S6, CEE 16A
• Traktor
• 9 kW elmotor 400V, S6, CEE 32A

S

Pristillägg för GS-modell
• Integrerad skyddsinklädnad som förhindrar att man råkar ta i
sågbladet under sågningen
• Visning av trälängd

W

Pristillägg för kapsåg med en WIDIA-kapsågklinga, 84 tänder (Z1300103),
istället för standardkapsågklingan.
Fördel: 50 % högre kapningseffekt vid hårt trä, mindre buller

Vippsåg TWZE 5,5 med transporthjälp

Vikt
kg

~ 228
~ 238
~ 254

~8

Kapsågklingor se s. 66-67.

• Drivning från traktor (nödv. drivningsvarvtal: 540 U/min) eller kombinerat med elmotor,
brytare med fasvändare
• Kilremsdrivning via växel i oljebad
• Kromlegerad sågklinga Ø 700 mm
• Max. sågdiameter 240 mm
• 3-punktsfäste kat. I + II, inkl. transporthjälp
• Drivning från traktorn: kraftöverföringsaxel krävs
• Tillval GS-modell: integrerad skyddsinklädnad och indikering av vedlängden

Vippsåg WZE5,5 GS-modell

Specialutrustning för vippsågar

Endast möjligt vid fabriksmontering, inkl. montering.
Artikel-nr

F0001817

Benämning

Traktorchassi 10 km/h, bara möjligt för Z- und ZE-drivning

Extrautrustning till vippsågar
Artikel-nr

Benämning

Z2000635

Kraftöverföringsaxel Walterscheid W-Line

F0003540

Timräknare för Z-/ZE-drift (Reed-kontakt)

F0002108

Vippförlängning med rullar

F0002791

Spånutsugningsanslutning 100 mm för modell "G" med eldrivning

F0002908

Spånutsugningsanslutning 100 mm för modell "G" med kraftuttagsdrift

F0003092

Transporthjälp (standard hos maskiner med 3-punktsfäste)
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Dubbel vippsåg
Robust vedsåg med integrerat skydd och dubbelt sågbladssystem.
Artikel-nr
M1348
GSW

Typ

Drivning

WKE 7,5
7,5 kW elmotor 400V, S6, CEE 16A, två kilremmar
GS Duo

Vikt
kg
~ 264
Special- och extrautrustning se s. 63.
Kapsågklingor se s. 66-67.

Dubbel vippsåg WKE 7,5
GS-modell

• Duosystem med 2 sågklingor för 3 x 33 cm långa vedträn i ett arbetsförlopp. Det medför
en ca 70 % kapacitetsökning i enmansdrift jämfört med konventionella vippsågar med 1
klinga.
• 25 cm, 50 cm och andra kaplängder kan produceras på vanligt sätt genom att ett sågblad
tas bort
• Kilremsdrift för optimal såghastighet och högre effekt per timme
• Brytare med motorskydd och fasvändare
• Två sågblad WIDIA Ø 700 mm
• Max. sågdiameter 240 mm
• Körbar på två massiva gummihjul Ø 400 mm
• GS-godkänd

Dubbel vippsåg WKE 7,5 GS med valbart transportband 3 m (se sida 114)
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Dubbel vippsåg med kraftuttagsdrift
Robust vedsåg med integrerat skydd och dubbelt sågbladssystem.
Artikel-nr

Typ

M1364
GSW
M1378
GSW

WZ GS
Duo
WZE 7,5
GS Duo

Vikt
kg

Drivning
Traktor

~ 268

• Traktor
• 7,5 kW elmotor 400V, S6, CEE 16A

~ 320
Kapsågklingor se s. 66-67.

Dubbel vippsåg WZ
GS-modell

• Duosystem med 2 sågklingor för 3 x 33 cm långa vedträn i ett arbetsförlopp. Det medför
en ca 70 % kapacitetsökning i enmansdrift jämfört med konventionella vippsågar med 1
klinga.
• 25 cm, 50 cm och andra kaplängder kan produceras på vanligt sätt genom att ett sågblad
tas bort
• Högeffektiv kilremsdrift via växel i oljebad
• Drift från traktor (nödv. varvtal: 540 U/min), kräver kraftöverföringsaxel eller kombination
med elmotor
• Brytare med motorskydd och fasvändare
• Två sågblad WIDIA Ø 700 mm
• Max. sågdiameter 240 mm
• Trepunktsfäste kat. I + II, inkl. transporthjälp
• GS-godkänd

Extrautrustning för dubbel vippsåg med kraftuttagsdrift
Artikel-nr

Den integrerade skyddsinklädnaden förhindrar att man
råkar ta i sågbladet under sågningen.

Benämning

Z2000635

Kraftöverföringsaxel Walterscheid W-Line

F0003540

Timräknare för Z-/ZE-drift

F0003378

Spånutsugningsanslutning 100 mm för eldrift (innehåller 2 st.)

F0003475

Spånutsugsanslutning 100 mm för Z- och ZE-drivning (innehåller 2 st.)

F0003393

Dragstång för eldrift

F0003396

Trepunktsfäste för eldrift

Enkel transport genom 400 mm massiva gummihjul.

Kompakt konstruktion i helstålsutförande för en lång
livslängd.
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Rullbordssåg Compact Plus
Robust rullbordskapsåg
Artikel-nr
M1117F
W

Typ

Vikt
kg

Drivning

RE 5,5 C+ 5,5 kW elmotor 400V, S6, CEE 16A

~ 160

Pristillägg för kapsåg med en WIDIA-kapsågklinga, 84 tänder (Z1300103),
istället för standardkapsågklingan.
Fördel: 50 % högre kapningseffekt vid hårt trä, mindre buller
Special- och extrautrustning se s. 57.
Kapsågklingor se s. 66-67.

Rullbordssåg RE 5,5 C+

•
•
•
•
•
•
•

Direktdrivning: sågklingan är monterad direkt på motoraxeln
Brytare med motorskydd och fasvändare
Kromlegerad sågklinga Ø 700 mm
Max. sågdiameter 240 mm
Såg med skydd för vedkapning
Bordsstorlek: 1 500 x 850 mm, kullagrad bordsstyrning
Körbar på två massiva gummihjul Ø 300 mm

Rullbordssåg med kilremsdrift
Robust rullbordskapsåg
Vikt
kg

Artikel-nr

Typ

M1027F

RKE 5,5

5,5 kW elmotor 400V, S6, CEE 16A, två kilremmar

~ 174

M1029F

RKE 7,5

7,5 kW elmotor 400V, S6, CEE 16A, två kilremmar

~ 188

M1030F

RKE 9

9 kW elmotor 400V, S6, CEE 32A, två kilremmar av god kvalitet

~ 200

W

Drivning

Pristillägg för kapsåg med en WIDIA-kapsågklinga, 84 tänder (Z1300103),
istället för standardkapsågklingan.
Fördel: 50 % högre kapningseffekt vid hårt trä, mindre buller
Special- och extrautrustning se s. 57.
Kapsågklingor se s. 66-67.

Rullbordssåg RKE 5,5

Smidig, kullagrad bordstyrning för optimal användningskomfort.
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•
•
•
•
•
•
•

Kilremsdrift för optimal sågningshastighet och högre effekt per timme
Brytare med motorskydd och fasvändare
Kromlegerad sågklinga Ø 700 mm
Max. sågdiameter 240 mm
Såg med skydd för vedkapning
Bordsstorlek: 1 500 x 850 mm, kullagrad bordsstyrning
Körbar på två massiva gummihjul Ø 300 mm

Tillval: utrustning för sågning på längden (F0002394 resp.
F0001639).

Rullbordssåg med kombinerad kraftuttagsdrift RZE 5,5

Rullbordssåg med kraftuttagsdrivning
Robust rullbordskapsåg
Artikel-nr

Typ

M1017H

RZ

M1035H

RZE 5,5

M1036H

RZE 7,5

M1038H

RZE 9

W

Drivning
Traktor

Vikt
kg
~ 240

• Traktor
• 5,5 kW elmotor 400V, S6, CEE 16A
• Traktor
• 7,5 kW elmotor 400V, S6, CEE 16A
• Traktor
• 9 kW elmotor 400V, S6, CEE 32A

~ 280
~ 290
~ 296

Pristillägg för kapsåg med en WIDIA-kapsågklinga, 84 tänder (Z1300103),
istället för standardkapsågklingan.
Fördel: 50 % högre kapningseffekt vid hårt trä, mindre buller
Kapsågklingor se s. 66-67.

Rullbordssåg RZ

• Drivning från traktor (nödv. drivningsvarvtal: 540 U/min) eller kombinerat med elmotor,
brytare med motorskydd och fasvändare
• Kilremsdrift via växel i oljebad med två anslutningar 1 3/8"
• Kromlegerad sågklinga Ø 700 mm
• Max. sågdiameter 240 mm
• Såg med skydd för vedkapning
• Bordsstorlek: 1 500 x 850 mm, kullagrad bordsstyrning
• Nödstoppskoppling med mekanisk broms som standard
• 3-punktsfäste kat. I + II, inkl. transporthjälp
• Drivning från traktorn: kraftöverföringsaxel krävs

Specialutrustning för rullbordssågar
Endast möjligt vid fabriksmontering, inkl. montering.
Artikel-nr

F0001817

Benämning

Traktorchassi 10 km/h, bara möjligt för Z- und ZE-drivning

Extrautrustning till rullbordssågar
Artikel-nr

F0003301
Z1310060

Benämning

Utrustning för sågning på längden för rullbordssågar med en sågbladsdiameter på
600-700 mm och bestående av klyvkil, klyvkilshållare, skyddshuv och längdanslag.
Barkningsskiva Ø 600 mm, för spetsning och barkning av stolpar
(monteras in istället för kapsågklingan)

F0003540

Timräknare för maskiner med Z-/ZE-drift (Reed-kontakt)

F0002860

Spånutsugningsanslutning 100 mm för modell "F" med eldrivning

Z2000635

Kraftöverföringsaxel Walterscheid W-Line
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Kapsågklingor
WIDIA-kapsågklingor – borrhål 30 mm

Kapsågklinga med hårdmetall
Fördel: högre kapningseffekt vid hårt trä, längre utslitningstid, mindre buller.
Artikel-nr

WIDIA-kapsågklinga, högre kapningseffekt, mindre
buller

Benämning

Z1300019

Kapsågklinga Ø 400 mm för vedkapning; 60 tänder

Z1300031

Kapsågklinga Ø 500 mm för trimning och vedkapning; 36 tänder

Z1300042

Kapsågklinga Ø 500 mm för vedkapning; 72 tänder

Z1300073

Kapsågklinga Ø 600 mm för vedkapning; 78 tänder

Z1300103

Kapsågklinga Ø 700 mm för vedkapning; 84 tänder

Z1300107

Kapsågklinga Ø 750 mm för vedkapning; 90 tänder

Z1300121

Kapsågklinga Ø 800 mm för vedkapning; 96 tänder

Z1300105

Kapsågklinga Ø 700 mm för vedkapning; 42 tänder

Z1300072

Kapsågklinga Ø 600 mm för vedkapning; 40 tänder

S0265

Tilläggspris för större borrhål

WIDIA-kapsågklingor – borrhål 40 mm/50 mm

Kapsågklinga med hårdmetall
Fördel: högre kapningseffekt vid hårt trä, längre utslitningstid, mindre buller.
Artikel-nr

Kromlegerad kapsågklinga

Benämning

Z1300130

Kapsågklinga Ø 900 mm för vedkapning; 96 tänder, borrhål 40 mm

Z1300191

Kapsågklinga Ø 1 000 mm för vedkapning; 106 tänder, borrhål 50 mm

Kapsågklinga – kromlegerad, borrhål 30 mm
Artikel-nr

Benämning

Z1300010

Kapsågklinga Ø 400 mm för trimning; 80 tänder

Z1300030

Kapsågklinga Ø 500 mm för trimning; 80 tänder

Z1300050

Kapsågklinga Ø 600 mm för vedkapning; 56 tänder

Z1300055

Kapsågklinga Ø 600 mm för vedkapning; 80 tänder

Z1300080

Kapsågklinga Ø 700 mm för vedkapning; 56 tänder

Z1300081

Kapsågklinga Ø 700 mm för trimning; 80 tänder

S0265

Tilläggspris för större borrhål

Kapsågklingor – Chrom Vanadium, borrhål 30 mm
Längre livstid för kapsågklingan
Artikel-nr

Z1300020

Kapsågklinga Ø 400 mm för trimning; 80 tänder

Z1300035

Kapsågklinga Ø 500 mm för trimning; 80 tänder

Z1300040

Kapsågklinga Ø 500 mm för vedkapning; 60 tänder

Z1300060

Kapsågklinga Ø 600 mm för vedkapning; 56 tänder

Z1300090

Kapsågklinga Ø 700 mm för vedkapning; 56 tänder

Z1300110

Kapsågklinga Ø 750 mm för vedkapning; 56 tänder

S0265
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Benämning

Tilläggspris för större borrhål

Kapsågklingor – med grupptandning (Hannibal)
kromlegerade, borrhål 30 mm
Specialsågklinga för kapning på längden och klyvning
Artikel-nr

Benämning

Z1300045

Kapsågklinga Ø 500 mm; 42 tänder

Z1300070

Kapsågklinga Ø 600 mm; 40 tänder

Z1300100

Kapsågklinga Ø 700 mm; 40 tänder

S0265

Tilläggspris för större borrhål

Kapsågklingor – med grupptandning (Hannibal),
WIDIA, borrhål 30 mm
Specialkapsågklinga för kapning på längden och klyvning
Artikel-nr

Benämning

Z1300043

Kapsågklinga Ø 500 mm; 48 tänder

Z1300069

Kapsågklinga Ø 600 mm; 40 tänder

Z1300099

Kapsågklinga Ø 700 mm; 40 tänder

S0265

Tilläggspris för större borrhål

Barkningsskiva
Artikel-nr

Z1310060

Benämning

Barkningsskiva Ø 600 mm, för spetsning och barkning av stolpar
(monteras in istället för kapsågklingan)

Klyvkil
Artikel-nr

Barkningsskiva 600 mm Ø

Benämning

F0000061

Klyvkil, komplett med hållare för sågbladsdiameter 350 till 500 mm

F0000062

Klyvkil, komplett med hållare för sågbladsdiameter 550 till 700 mm

WIDIA
750 mm Ø, 90 tänder
Kromlegerad
700 mm Ø, 56 tänder
Hannibal grupptandning
600 mm Ø
WIDIA
500 mm Ø, 72 tänder
WIDIA
500 mm Ø, 36 tänder
Kromlegerad
400 mm Ø, 80 tänder
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EasyCut
SmartCut
Kraftfull, komfortabel och säker:
Med tre nya modeller kan Posch erbjuda innovativa sågar
för bränslevirke. Med EasyCut får man fantastisk automatisk matning och SmartCut 700 är extremt effektiv redan när
den används av en person. SmartCut 700 Comfort är också
utrustad med ett smart SensoStart-system som ger komfort
vid bestyckning.

Alla fördelar
i korthet

EasyCut:
Automatisk matning av virke och
längdstopp
Optimal komfort vid drift tack vare
kullagrat träfack med dämpning av
slutpositioner
SmartCut:
Helautomatisk vedsåg med praktisk
påfyllning med hjälp av EasyStop.
Extremt hög uteffekt per timme för
max. takt på 30 kapningar/min.
SmartCut Comfort:
Helautomatisk vedsåg
Högsta komfort med SensoStartsystem
Extremt hög effekt per timme genom
ett max. takttal på 30 snitt/min.
Få reda på hur
Posch-maskiner fungerar.
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Gå till vår webbplats:
www.Posch.com/video.
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EasyCut
Sågat, klart!
1

2

Manuell kontroll med automatisk matning av trä och hög uteffekt per timme oavsett om du arbetar ensam eller i par.

Optimal komfort vid drift tack vare
kullagrat träfack med dämpning för
slutpositioner på båda sidor samt
ergonomisk tränedhållare.

3

2

3

5

1

4

Dubbelt teleskopiskt transportband med
hydraulisk drift (5 m) för lastning
av det färdiga virket.

6
3
EasyCut 700 ZE 7,5

5
Bekväm hydraulisk höjdreglering för
teleskopiskt transportband (F5).

6

1

2

4

3

Kan drivas via kraftuttag eller elmotor.

70

Kärnan i EasyCut:
1 Träfack, 2 WIDIA-sågklinga,
3 mässingsinlägg

Integrerat, smidigt vågformat längdstopp.

EasyCut 700
Kompakt. Exakt. Säker. Handmanövrerad bränslevirkessåg med
automatisk matning och längdstopp.
Typ

M1445

ZS

M1450

Z

M1470

ZE7,5

Vikt
kg
(utan FB)

Drift
Traktor, kraftuttagshastighet 5 rpm
Konverteringssats från transportbandsdrift via traktorhydraulik
Traktor, kraftuttagshastighet 5 rpm
Drift med transportband via maskinens hydraulikanläggning
Traktor, kraftuttagshastighet 540 rpm
7,5 kW elmotor 400 V, S6, CEE 16A

~ 440
~ 500

SPECIAL

Artikelnr

~ 580

Inkl. teleskopiskt transportband 4 m (alternativ F4)

Tekniska data:
• WIDIA-cirkelsågklinga av hög kvalitet Ø 700 mm för max. kapningsdiameter på 23 cm
• Max. längd på virke 1,20 m
• Snabb och bekväm kapning av bränslevirke tack vare särskilt smidigt, kullagrat träfack
med dämpning av slutpositioner samt vågformat stopp
• Längden kan justeras till 18/20/25/27/30/33/35/40/45/50/52 cm
• Med kilremsdrift får man optimal kapningshastighet och starkare kapningseffekt
• Trepunktsupphängning Kat I + II för transport- och arbetsposition med 30 cm mellanrum
• Hydrauliskt transportband med en justerbar lutning på 25° till 35°
• Traktorns drivenhet: Kardanaxel krävs

Transportband

Maskinen är som standard utrustad med ett teleskopiskt transportband på 4 m.
Det är möjligt att ställa in ytterligare längder på transportbandet. Tabell finns.
Artikelnr

Max. kasthöjd
m

Beteckning

Vikt

F15

Minimipris för transportband 1,5 m

1

~ 60

F4

Enkelt teleskopiskt transportband 4 m, standard

2,4

~ 130

F5

Extra avgift för dubbelt teleskopiskt transportband
5 m med hydraulisk höjdjustering

2,8

~ 180

SPECIAL

Max. kapningsdiameter 23 cm.

och det patentsökta vågformiga stoppet. Det
färdiga virket lastas med hjälp av transportbandet. Den resterande delen av kapgodset glider
till stoppet efter kapningen och kan fortsätta
kapas. Sågen kan användas av både en och
flera personer, om det är två användare måste
kapningseffekten vara upp till 8 kubikmeter per
timme.

Extra utrustning för EasyCut 700
Artikelnr

Beteckning

F0003677

Timräknare för Z- och ZE-drift

Z1300103

Stabil cirkelsågsklinga från WIDIA 700 m (84 tänder)

Z2000636

Kardanaxel från Walterscheid

Z2000631

Kardanaxel med friläge och överlastkoppling på 800 Nm
(Används till traktorer med koppling till kraftuttag och broms resp. till att
förhindra skador på drivenheten)

F0003571

Konverteringssats från transportbandsdrift via traktorhydraulik
till transportbandsdrift via maskinens hydrauliska anläggning

SPECIAL

EasyCut 700 Z - transportposition

Med den handdrivna bränslevirkessågen med
automatisk tyngdkraftsmatning kan man kapa
trä- och rundvirke upp till en diameter på 23 cm.
Användaren placerar kapgodset på 85 cm höjd i
det stationära träfacket. På grund av tyngdkraften glider godset automatiskt till det reglerbara
stoppet och kapas av användaren med hjälp av
träfacket och WIDIA-cirkelsågklinga. Träfacket
är mycket användarvänligt tack vare kullagret
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SmartCut & SmartCut Comfort
Smarta sågar som gör att saker och ting blir gjorda.
1

2
SmartCut:
Helautomatisk vedsåg med
praktisk påfyllning med hjälp av
EasyStop.

SmartCut Comfort:
Helautomatisk vedsåg med högsta
komfort genom SensoStartsystem.

WIDIA-cirkelsågsklinga 700 mm.
Förstärkt version speciellt utformad för
helautomatiska cirkelsågar, 66 tänder

1
5
2

3

1

4

2

3

Kärnan i SmartCut:
1 Träfack, 2 längstopp,
3 WIDIA-sågklinga Ø 700
SmartCut Comfort:
4 Högsta komfort tack vare
SensoStart-system
SmartCut 700 Comfort Z

5

Bekväm höjdjustering av
transportbandet.
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4

Kompakt design för enkel transport med
trepunktsupphängning.

3

Längdstoppet går att justera utan
verktyg.

NYA

SmartCut 700
Säker. Komfortabel. Kraftfull.
Helautomatiska bränslevirkessågar med bekväm matning
Typ

M1453

Z

M1473

ZE11

Drift
Traktor, kraftuttagshastighet 480 rpm,
min. krav på kraft. 15 kW, 2,4 sekunder
Traktor, kraftuttagshastighet 480 rpm
11 kW elmotor 400 V, S6, CEE 32A
2,4 kW, 2,4 sekunder

Vikt
kg
(utan FB)
~ 690
~ 740

SPECIAL

Artikelnr

Inkl. teleskopiskt transportband 4 m (alternativ F4)

Med den helautomatiska bränslevirkessågen
kan man kapa trä - och rundvirke var 2,4 sekund och man uppnår en produktion på upp
till 8 kubikmeter per timme (beroende på
längd och trästorlek). Virket på max. 1,2 m
skjuts in i det stationära träfacket på en ergonomisk höjd på 100 cm när EasyStop-bygeln
aktiverats och glider automatiskt fram till
längdstoppet. Beroende på längdinställning

Max. kapningsdiameter 23 cm.

sågas virket av med hjälp av WIDIA-klingan.
Den kapade delen transporteras bort med
hjälp av transportbandet och den resterande
delen av virket glider vidare fram till stoppet.
Därefter startar arbetscykeln om från början.
Under hela processen är det lätt att komma
åt sågklingan - det räcker med att luckan
öppnas.

Tekniska data:
• Hydrauliskt manövrerat träfack med fästanordning för trä för snabb och komfortabel
kapning av bränslevirke.
• EasyStop: Med hjälp av EasyStop-bygeln är det möjligt att stoppa det helautomatiska
träfacket för hand.
• Med WIDIA-cirkelsågsklinga på Ø 700 mm i förstärkt utförande, som särskilt framtagits
för helautomatiska cirkelsågar, får man en max. kapningsdiameter på 23 cm.
• Max. längd på virke 1,20 m
• Kapningslängder går att justera till 15/18/20/25/27/30/33/35/40/45/50/52 cm utan
verktyg
• Med kilremsdrift får man optimal kapningshastighet och starkare kapningseffekt
• Trepunktsupphängning Kat I + II
• Hydrauliskt transportband med en justerbar lutning på 25° till 35°
• Traktorns drivenhet: Kardanaxel krävs

SmartCut 700
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SmartCut 700 Comfort
Högsta komfort. Kraftfull. Säker. Helautomatisk bränslevirkessåg
med högsta komfort vid matning tack vare SensoStart.
Typ

M1455

Z

M1475

ZE11

Drift
Traktor, kraftuttagshastighet 480 rpm,
min. krav på kraft 15 kW, 2,4 sekunder
Traktor, kraftuttagshastighet 480 rpm,
11 kW elmotor 400 V, S6, CEE 32A
2,4 kW, 2,4 sekunder

Vikt
kg
(utan FB)
~ 650
~ 700

SPECIAL

Artikelnr

Inkl. teleskopiskt transportband 4 m (alternativ F4)

SmartCut 700 Comfort Z - transportposition

Max. kapningsdiameter 23 cm.

Med SmartCut 700 Comfort blir arbetsprocessen ännu smidigare tack vare det patentsökta SensoStart-systemet. På grund av de
optiska sensorerna upptäcker den helautomatiska cirkelsågen virket vid stoppet och
kapningsprocessen med WIDIA-sågklingan
startar av sig själv. Med SmartCut 700 kan
man kapa trä- och rundvirke var 2,4 sekund
och man uppnår en kapningsvolym på upp till

8 kubikmeter i timmen. Användaren skjuter in
kapningsgodset med en längd på max. 1.2 m i
det ergonomiskt placerade träfacket. Så fort
godset når trästoppet, märker SensoStartsystemet av virket och kapningsprocessen
kan ta sin början. Det färdigkapade godset
transporteras bort via transportbandet och
resten av godset är nu klart att kapas.

Tekniska data:
• Hydrauliskt manövrerat träfack med fästanordning för virke för snabb och komfortabel
kapning av bränslevirke.
• SensoStart-system: Med hjälp av optiska sensorer upptäcker SensoStart systemet om
virket har nått stoppet och bestyckningen börjar automatiskt.
• Med WIDIA-cirkelsågsklinga på Ø 700 mm i förstärkt utförande som särskilt framtagits
för helautomatiska cirkelsågar får man en max. kapningsdiameter på 23 cm.
• Max. längd på virke 1,20 m
• Kapningslängder går att justera till 18/20/25/27/30/33/35/40/45/50/52 cm utan verktyg
• Med kilremsdrift får man optimal kapningshastighet och starkare kapningseffekt
• Trepunktsupphängning Kat I + II
• Hydrauliskt transportband med en justerbar lutning på 25° till 35°
• Det går att beställa en turbovariant med oljekylare och 20 % mer kapningseffekt
• Traktorns drivenhet: Kardanaxel resp. trepolig kontakt för kontinuerlig ström
12 V krävs!

SmartCut 700 Comfort Z
med teleskopiskt transportband (F4)

74

Transportband för SmartCut och SmartCut Comfort
Maskinen är som standard utrustad med ett teleskopiskt transportband på 4 m.
Det är möjligt att ställa in ytterligare längder på transportbandet. Tabell finns.
Max. kasthöjd
m

Beteckning

F15

Minimipris för transportband 1,5 m

F4
F5

Vikt kg

1

~ 60

Enkelt teleskopiskt transportband 4 m, standard

2,4

~ 130

Extra avgift för dubbelt teleskopiskt
transporttransportband 5 m

2,8

~ 180

SPECIAL

Artikelnr

Specialutrustning för SmartCut Comfort
Artikelnr

Beteckning

C

Turbovarianten gäller endast för SmartCut Comfort (M1455/M1475) med oljekylare
och 20 % mer kapningseffekt, 2 sekunder

DV

Hydraulisk justering av trepunktsupphängningen upp till 300 mm.
Fördel: lättare att transportera på vägar med låg projektion från mitten av trepunktsupphängningen (1,15/1.4 m istället för 0,85/1,7 m

SPECIAL

Möjligt endast med ursprunglig utrustning, inklusive installation.

Extra utrustning för SmartCut och SmartCut Comfort
Beteckning

F0003527

Timräknare för Z- och ZE-drift

F0003528

Spånuppsugningsanslutning 100 mm tre punkter

F0003529

Spånuppsugningsanslutning 150 mm tre punkter

Z1300101

WIDIA-cirkelsågsklinga 700 mm. Förstärkt version
speciellt utformad för helautomatiska cirkelsågar, 66 tänder

Z2000636

Kardanaxel från Walterscheid

Z2000631

Kardanaxel med friläge och överlastkoppling på 800 Nm
(Används till traktorer med koppling till kraftuttag och broms resp.
till att förhindra skador på drivenheten)

SPECIAL

Artikelnr

SmartCut 700 Comfort ZE SensoStart-system för maximal användarkomfort.
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SpaltFix
Allroundklyvaren. Kapa, klyva och lasta – det klarar
SpaltFix-serien enkelt med sina 8 modeller. Träet dras
först in, blir sedan sågat, beroende på modell kluvet med
en klyvkraft mellan 10 och 41 t och till sist borttransporterat via transportbandet. Nytt i vårt program: SplitControl, den automatiska inställningen av klyvkniven med
inbyggd mätning av trämängden.

Alla fördelar
i korthet

Såga, klyv och lasta med 10 upp
till 41 t klyvkraft
Träbearbetning från 28 till 55 cm Ø,
beroende på SpaltFix-modell
Längsgående transportör och stockavläggningssystem för optimal trätillförsel
Bekväm styrning via joystick
Olika klyvknivsvarianter för upp
till 18 lätthanterliga vedträn
Bekväm borttransport av vedträna
genom valbara varianter av matningsband
Nyhet: SpaltFix Vario, som sågar fin
ved av stora trästammar och dessutom har
inställningsbar vedkantslängd.

Få reda på hur
Posch-maskiner fungerar.
Gå till vår webbplats:
www.Posch.com/video.
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SpaltFix
Typöversikt I

Beräkning av effekt
Den angivna beräkningen av effekten är ett teoretiskt riktvärde.
Den effekt som kan uppnås beror på trätyp, tillförsel, kontinuerlig körning osv.

Omräkningstabell
1 fastmeter (fm) = ca 1,4 kubikmeter (m3)
1 fastmeter (fm) = ca 2,0 – 2,4 stjälpt kubikmeter (m3s)
1 stjälpt kubikmeter (m3s) = ca 0,7 kubikmeter (m3)
Den exakta omräkningen beror dessutom på trädiameter och trälängd.

Max. trädiameter [cm]
Sågsystem
3-punktsfäste kat. II
Transport

Traktorchassi
Vägchassi 80 km/h

Max. vedlängd [cm]
Max. antal vedträ
Klyvkraft [t]
Träframmatning i grundmaskinen
Elektro kW
Drivningsmöjligheter

Kraftuttag kW (hk)
Diesel kW (hk)

Oljekylare för kontinuerlig körning
Manövreringssystem
Valmöjlighet för träpåfyllning
System för sågframmatning
Anslagsventilation under sågningen
Träfixering
Transport av trä från sågning till klyvning
Justering av klyvkniv
SplitControl
Stock-manipulator
Anslutning till tvärtransportör (Q) och transportband (F0) integrerat
Specialutförande: två klyvknivsvarianter i en maskin
Stickkniv
Knivsystem

Ramkniv
Ringkniv

som standard
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valfri

SpaltFix S-280

SpaltFix S-360

SpaltFix K-440 Spezial

SpaltFix S-280 beräkning av effekt
Bas: 450 cykler/h

SpaltFix S-360 beräkning av effekt
Bas: 430 cykler/h

SpaltFix K-440 Spezial beräkning av effekt
Bas: 240 cykler/h

Trädiameter [cm]

Mängd [m3s/h] 1fm~2m3s

Kapningslängd 20 cm
Kapningslängd 25 cm
Kapningslängd 33 cm
Kapningslängd 50 cm

Mängd [m3s/h] 1fm~2m3s

Mängd [m3s/h] 1fm~2m3s

Kapningslängd 25 cm
Kapningslängd 33 cm
Kapningslängd 40 cm
Kapningslängd 50 cm

Kapningslängd 25 cm
Kapningslängd 33 cm
Kapningslängd 40 cm
Kapningslängd 50 cm

Trädiameter [cm]

Trädiameter [cm]

28

35

45

WIDIA-sågklinga Ø 700 mm

WIDIA-sågklinga Ø 900 mm

Kedjesåg 75 cm

50

50

50

6

8

12

10

12

18

Transportband 2 m

Transportband 2 m

2 valsar

15

22

22

15 (20)

27 (37)

20 (27)
Hatz D 23 (32)

enhands

enhands-joystick

Tvåhands-joystick-styrning

hydraulisk lyftanordning

Hydraulisk kedje- och tvärtransportör

Valstransportör +
stockavläggningssystem

manuellt

hydrauliskt

hydraulisk

manuell nedhållare

hydraulisk nedhållare

hydraulisk dubbelgrip

tyngdkraft

tyngdkraft

hydraulisk trävippa

manuell

hydrauliskt

hydraulisk

bara mätning av volymen

max. 12-delad (Ø 38 cm)
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SpaltFix
Typöversikt II

Beräkning av effekt
Den angivna beräkningen av effekten är ett teoretiskt riktvärde.
Den effekt som kan uppnås beror på trätyp, tillförsel, kontinuerlig körning osv.

Omräkningstabell
1 fastmeter (fm) = ca 1,4 kubikmeter (m3)
1 fastmeter (fm) = ca 2,0 – 2,4 stjälpt kubikmeter (m3s)
1 stjälpt kubikmeter (m3s) = ca 0,7 kubikmeter (m3)
Den exakta omräkningen beror dessutom på trädiameter och trälängd.

Max. trädiameter [cm]
Sågsystem
Stationär modell
Transport

Traktorchassi
Vägchassi 80 km/h

Max. vedlängd [cm]
Max. antal vedträ
Klyvkraft [t]
Träframmatning i grundmaskinen
Elektro kW
Drivningsmöjligheter

Kraftuttag kW (hk)
Diesel kW (hk)

Oljekylare för kontinuerlig körning
Manövreringssystem
Valmöjlighet för träpåfyllning
System för sågframmatning
Anslagsventilation under sågningen
Träfixering
Transport av trä från sågning till klyvning
Justering av klyvkniv
SplitControl
Stock-manipulator
Anslutning till tvärtransportör (Q) och transportband (F0) integrerat
Specialutförande: två klyvknivsvarianter i en maskin
Stickkniv
Knivsystem

Ramkniv
Ringkniv

som standard
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valfri

SpaltFix K-540 Spezial beräkning av effekt
Bas: 280 cykler/h – AutoSpeed+

SpaltFix K-550 Spezial beräkning av effekt
Bas: OptiSplit

SpaltFix K-600 Vario beräkning av effekt
vedens kantlängd 10 cm

Kapningslängd 25 cm
Kapningslängd 33 cm
Kapningslängd 40 cm
Kapningslängd 50 cm

Kapningslängd 25 cm
Kapningslängd 33 cm
Kapningslängd 40 cm
Kapningslängd 50 cm
Kapningslängd 100 cm

Trädiameter [cm]

Mängd [m3s/h] 1fm~2m3s

SpaltFix K-600 Vario

Mängd [m3s/h] 1fm~2m3s

SpaltFix K-550 Spezial

Mängd [m3s/h] 1fm~2m3s

SpaltFix K-540 Spezial

Kapningslängd 25 cm
Kapningslängd 30 cm
Kapningslängd 40 cm
Kapningslängd 50 cm

Trädiameter [cm]

Trädiameter [cm]

55

55

60

Super-Cut-kedjesåg 75 cm

Super-Cut-kedjesåg 75 cm

Super-Cut-kedjesåg 90 cm

50

50 / 100

50

18

18

max. 50 (D10 vid Ø 60 cm)

35

36 / 41

16

2 valsar

Gripframmatning

2 valsar

37

37 + 37, 37 + 45

2x22

35 (48)

90 (122)

Hatz Silent Pack 36 (48)

John Deere 100 (136)

Tvåhands-joystick-styrning

Tvåhands-joystick-styrning

Tvåhands-joystick-styrning

Valstransportör +
stockavläggningssystem

Hydraulisk kedjetransportör
och gripframmatning

Dubbelkedjetransportör+ trämatningssystem

hydraulisk

hydraulisk

hydraulisk

hydraulisk dubbelgrip

hydraulisk dubbelgrip

hydraulisk dubbelgrip

hydraulisk trävippa

hydraulisk trävippa

hydraulisk trävippa

hydraulisk

hydraulisk

max. 12-delad (Ø 38 cm)

max. 18-delad (Ø 50 cm)
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SpaltFix S-280

6 vedträn

Den halvautomatiska vedsågen och -klyven.
Typ

Drivning

max. hastighet hos tryckdelen cm/s
Tillförsel

Nivå 1/nivå 2

Traktor, kraftbehov 15 kW,
M3657
Z Turbo oljepump med litereffekt 49/103 l/min
vid 480 U/min
• Traktor
M3677 ZE15 Turbo • 15 kW elmotor 400V, S6, CEE 32A

Vikt
kg
Återgång (inkl. FB)

17 / 34

31

~ 800

17 / 34

31

~ 1 000

SPECIAL

Artikel-nr

Inkl. utmatningstransportband 4 m (tillval F4)

Den halvautomatiska vedsågen och vedklyven SpaltFix S-280 sågar och klyver trä upp
till Ø 28 cm i 2, 4 eller 6 delar. Med hjälp av
den valfria lyftanordningen lyfts trästammar
utan problem upp på vedavläggningsytan.

Den hydrauliska trämatningen transporterar
träet till kapsågsklingan med transportbandet. Färdigsågade vedträn transporteras med
hjälp av ett transportband direkt till lastning.

Teknisk information:
• Klyvkraft 10 t med Autospeed
• Max. trädiameter upp till 28 cm
• WIDIA-sågklinga Ø 700 mm
• För max. 6 vedträn upp till 50 cm långa
• Hydraulisk träframmatning med 2 m långt transportband
• Handdrivet manövreringssystem med manuell sågframföring
• Manuell justering av den 4-delade klyvkniven
• Manuell tränedhållare
• 3-punktsfäste kat. II
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Klyvkniv för SpaltFix S-280

1)

Benämning

Vikt kg

F0001916

6-delad klyvkniv (Ø 10-28 cm) 1)

~ 25

F0001917

4-delad klyvkniv (Ø 0-28 cm) 1), standard

~ 20

S P E C I AL

Artikel-nr

klyvning i mitten av träets diameter

Specialutrustning för SpaltFix S-280
Endast möjligt vid fabriksmontering, inkl. montering.

Tränedhållaren och sågbladet hanteras med den
ergonomiska, manuella styrningen.

Benämning

H

Hydraulikpaket för anslutning av stockbord med stocklyft

P

Hydraulikpaket för anslutning av längd- och tvärtransportör
eller stockbord (inkl. tillval H)

A

Längdanslag som kan ventileras

S P E C I AL

Artikel-nr

Transportband

Maskinen är som standard utrustad med ett transportband på 4m. Fler transportbandslängder finns tillgängliga enligt tabellen.

F0
F15
F4

2

~ 150
~ 250
~ 200

Extrautrustning till SpaltFix S-280
Artikel-nr

1

Vikt kg

Benämning

F0001904

Stockbord med lyftanordning inkl. lasthållarventil för max. 2 m trälängd och Ø 30 cm
(hydraulikpaket H krävs)

F0001914

Löstagbar lampenhet

F0002137

Spånutsugningsanslutning Ø 100 mm

F0002179

Timräknare för eldrivning 400V

F0002251

Timräknare för Z-/ZE-drift (Reed-kontakt)

Z2000637

Kraftöverföringsaxel Walterscheid W-Line

SP E CIA L

Klyvkniven kan enkelt ställas in i höjden för hand.

Benämning

Min.-pris vid förberedelse för påbyggnad av transportband
(ventilblock och hydraulrör)
Min.-pris för utmatningstransportband i en del 1,5 m,
hydrauldrivning, max. utmatningshöjd 1,1 m
Utmatningstransportband i en del 4 m, standard
hydrauldrivning, max. utmatningshöjd 2,5 m

SPE CIA L

Artikel-nr

3

Service- och reservdelar till SpaltFix S-280

Hjärtat i SpaltFix S-280:
1 Manuell tränedhållare
2 Sågklinga Ø 700 mm
3 Inställbart träanslag
4 Tryckdelen trycker träet mot den dubbelsågande
klyvkniven med en klyvkraft på 10 t.

Artikel-nr

Benämning

Z1300103

WIDIA-sågklinga Ø 700 mm, 84 tänder

F0003124

Service-kit (1 000 h): positionsset och filterset

F0002769

Indragningsband

S P EC I AL

4
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SpaltFix S-360

8 vedträn

Kompakt såg- och klyvningsmaskin, kraftfull och robust.
Typ

Drivning

max. hastighet hos tryckdelen cm/s
Tillförsel

Nivå 1/nivå 2

Vikt
kg
Återgång (inkl. FB)

Traktor, kraftbehov 27 kW, oljepump med
literkapacitet 66/140 l/min. vid 480 U/min

22 / 47

42

~ 1 200

M3857

Z

M3877

ZE22D

• Traktor
• 22 kW elmotor 400V, S6, CEE 32A,
tryckfrånkopplingspump

22 / 47

42

~ 1 300

M3882

D22D

Dieselmotor Hatz 3L41C,
tryckavstängningspump

22 / 47

42

~ 1 500

SPECIAL

Artikel-nr

Inkl. viktransportband 4m (tillval KF4)

Vedsågen och vedklyven SpaltFix S-360 sågar och klyver ved med upp till Ø 35 cm i 2, 4,
6 eller 8 delar i ett arbetsmoment. Såglängden kan ställas in från 20 upp till 50 cm. Den
hydrauliska trämatningen transporterar träet
till kapsågsklingan med transportbandet.
Sågningscykeln anpassas optimalt till trädiametern tack vare det bakåtlutande inmatningsbandet, viket innebär att högsta möjliga
kapacitet uppnås även för små diametrar.
Den hydrauliska tränedhållaren och det justerbara träanslaget, som ventilerar under
sågningen, förhindrar att trästycken fastnar.

Mängd [m3s/h] 1fm~2m3s

Effektberäkning | Bas: 430 cykler/h
Kapningslängd 20 cm
Kapningslängd 25 cm
Kapningslängd 33 cm
Kapningslängd 50 cm

Trädiameter [cm]
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Manövreringen sker bekvämt med hjälp av
en enhandsjoystick. Färdigsågade vedträn
transporteras med hjälp av ett transportband
direkt till lastning. SpaltFix kan enkelt transporteras med hjälp av 3-punktsfästet.
OnlyCut-system: Klyvkniven och klyvknivens
stöd kan i standardutförandet demonteras
med några få handgrepp, därmed kan SpaltFix S-360 användas som en högkapacitetssåg
utan klyvverktyg.

Teknisk information:
• Klyvkraft 12 t med Autospeed
• Max. trädiameter upp till 35 cm
• WIDIA-sågklinga Ø 900 mm
• För max. 8 vedträn upp till 50 cm långa
• 4-delad klyvkniv (som standard)
• Hydraulisk träframmatning med 2 m långt transportband
• Hydraulisk sågframmatning med automatisk anslagsventilation och automatisk nedhållarfunktion
• Förberedelse för valfri tvärtransportör
• 3-punktsfäste kat. II

Detaljer & tillbehör till SpaltFix S-360

1

3

OnlyCut-system: SpaltFix S-360 kan också användas
som högeffektiv såg utan klyvkniv.

Kärnan i SpaltFix S-360:
1 WIDIA-sågklinga Ø 900 mm med hydraulisk
frammatning.
2 Automatiskt ventilerande virkeshållaren förhindrar
att trästycket fastnar.
3 Stansen trycker virket mot den dubbeleggade
klyvkniven med en klyvkraft av 12 t.

SpaltFix S-360 ZE22D med drivband utrustat med ribbor för att transportera ved och förpackningslösningen PackFix för att packa brännved på bästa sätt.
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Klyvkniv för SpaltFix S-360

1)

Vikt kg

Bezeichnung

F0001826

6-delad klyvkniv (Ø 10-35 cm) 1)

~ 24

F0001832

8-delad klyvkniv (Ø 17-30 cm) 1)

~ 26

F0001833

4-delad klyvkniv (Ø 0-35 cm) 1), som standard

~ 20

SPECIAL

Artikel-Nr.

klyvning i mitten av träets diameter

Transportband

Maskinen är som standard utrustad med ett transportband på 4m. Fler transportbandslängder finns tillgängliga enligt tabellen.
Artikel-Nr.

F15
KF4
KF5

Vikt kg

Bezeichnung

Min.-pris för utmatningstransportband i en del 1,5 m,
hydrauldrivning, max. utmatningshöjd 1,0 m
Viktransportband längd 4 m, standard
hydrauldrivning, max. utmatningshöjd 2,5 m
Pristillägg för viktransportband längd 5,
hydrauldrivning, max. utmatningshöjd 3,0 m

~ 150
~ 250
~ 300

Specialutrustning för SpaltFix S-360
Endast möjligt vid fabriksmontering, inkl. montering.

C
X

Bezeichnung

Oljekylare, rekommenderas för kontinuerlig drift längre än 4 timmar,
12 V spänningsförsörjning från traktor vid Z-drivning
Saw-Control för automatisk övervakning av sågbladsvarvtalet för att undvika
effekttoppar eller att sågen överbelastas, inkl. timräknare, 12 V spänningsförsörjning
från traktorn krävs

SpaltFix S-360 med stockbord – tillval B
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SPECIAL

Artikel-Nr.

Extrautrustning till SpaltFix S-360
Benämning

F0002942

Stockbord inkl. lyftanordning för max. 2 m trälängd och Ø 30 cm

F0003458

Indragningsförlängning med rulle, 1 m

F0001898

Tankvärmare 230V

F0002955

Monterbar lampenhet

F0002952

Spånutsugningsanslutning Ø 100 mm

F0002251

Timräknare Z-,ZE-drivning (Reed-Kontakt) med varvtalsvisning

Z2000649

Kraftöverföringsaxel Walterscheid W-Line

S P E C I AL

Artikel-nr

Service- och reservdelar till SpaltFix S-360
Benämning

F0002767

Indragningsband

Z1300130

WIDIA-sågklinga Ø 900 mm, hål 40 mm

F0002789

Serviceset (1 000 h): spärrsats och filterinsats

Den hydrauliska virkesnedhållaren förhindrar att virket
fastnar.

S P E C I AL

Artikel-nr

Enhands joystick-styrning för enkel manövrering och
Saw-Control (valfri) för automatisk övervakning av
sågklingans varvtal.

SpaltFix S-360 i transportställning.
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Trätillförsel

för SpaltFix S-280 och S-360
Praktiska anordningar till längs- och tvärgående transport för optimal påfyllning av trä för
flexibla lösningar med höga krav.

Kedjetransportör
F0002227 Hydraulisk kedjetransportör 2 m

2

F0002228 Hydraulisk kedjetransportör 3 m

3

F0002229 Hydraulisk kedjetransportör 4 m

4

Extrautrustning till kedjetransportör
Artikel-nr

Benämning

D

3-punktsfäste till kedjetransportör (F0002227 resp. F0002228)

H

Stocklyft för hydr. kedjetransportör (F0002227) för max. trä-Ø 35 cm
och max. 2,5 m stocklängd
Stocklyft för hydr. kedjetransportör (F0002228). 2 lyftcylindrar med
Overcenter-mängddelare för max. trä-Ø 35 cm och max. 4 m stocklängd

H4

SPECIAL

Kedjetransportör

A
[m]

Benämning

SPECIAL

Artikel-nr

A

Valstransportör

Obs! Beställ valstransportör 1 m längre än tvärgående transportör.

Valstransportör

F0002594 Hydraulisk valstransportör 3 m

3

F0002334 Hydraulisk valstransportör 4 m

4

Tvärtransportör för valstransportör
Artikel-nr

Benämning

Tvärgående transportör 3 m –
3 x 2,2 m (till valstransportör 4 m)
Tvärgående transportör 3 m –
F0002166
3 x 3,2 m (till valstransportör 4 m)
Tvärgående transportör 3 m –
F0002167
3 x 4,2 m (till valstransportör 4 m)
F0002141
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A
[m]

Benämning

SPECIAL

Artikel-nr

max. stocklängd [m]

B
[m]

C
[m]

Antal kedjesträngar

3–4

2,2

1,4 / 1,4

3

3–4

3,2

1,4 / 1,4

3

3–4

4,2

1,4 / 1,4

3

SPECIAL

A

Stockbord

Kedjetransportör och tvärtransportör

F0002257

B

F0002258
F0002235
C

F0002259
F0002260
F0002261

Stockbord

F0002225
F0002236
F0002262
F0002238
F0002263
F0002264
B

Benämning
Kedjetransportör 2 m +
Tvärtransportör 2,2 m
Kedjetransportör 2 m +
Tvärtransportör 3,2 m
Kedjetransportör 2 m +
Tvärtransportör 4,2 m
Kedjetransportör 2 m +
Tvärtransportör 2,2 m
Kedjetransportör 2 m +
Tvärtransportör 3,2 m
Kedjetransportör 2 m +
Tvärtransportör 4,2 m
Kedjetransportör 3 m +
Tvärtransportör 2,2 m
Kedjetransportör 3 m +
Tvärtransportör 3,2 m
Kedjetransportör 3 m +
Tvärtransportör 4,2 m
Kedjetransportör 4 m +
Tvärtransportör 2,2 m
Kedjetransportör 4 m +
Tvärtransportör 3,2 m
Kedjetransportör 4 m +
Tvärtransportör 4,2 m

strängavstånd Antal kedjesC [m]
trängar

max. stocklängd [m]

A
[m]

B
[m]

2 – 2,5

2

2,2

1,55

2

2 – 2,5

2

3,2

1,55

2

2 – 2,5

2

4,2

1,55

2

2 – 2,5

2

2,2

0,78/0,78

3

2 – 2,5

2

3,2

0,78/0,78

3

2 – 2,5

2

4,2

0,78/0,78

3

3 – 3,5

3

2,2

1,2/1,2

3

3 – 3,5

3

3,2

1,2/1,2

3

3 – 3,5

3

4,2

1,2/1,2

3

4–5

4

2,2

1,2/1,2/1,2

4

4–5

4

3,2

1,2/1,2/1,2

4

4–5

4

4,2

1,2/1,2/1,2

4

SPECIAL

Artikel-nr

Montering av tvärtransportören hos användaren

Stockbord

1m

Stockbord med montering av tvärtransportören hos användaren
(Alternativ B)
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SpaltFix K-440 Spezial

Stationär | mobil såg- och klyvningsmaskin, kraftfull och robust.

Manövrering:
Styrningen med två-hands-joystick och
den överskådliga manövreringspanelen
ger en bekväm manövrering.

1
2

Trätillförsel:
Valstransportör med trämanipulator
och stockavläggningssystem för
professionell trätillförsel finns i olika
längder och transporterar virket till
Harvester-kedjesågen på 75 mm via
två indragningsvalsar.
Hydraulisk stocklyft för max. 2,5 m
stocklängd vid mobila maskiner 1
stocklyft, 2 stockhållare
Se sida 98-100.

Drift:
Kan drivas med traktor, elmotor på 22 kW
eller Hatz-dieselmotor.
Professionell hydraulikanläggning med
gjutjärnspump för hög driftssäkerhet.

Mobil SpaltFix K-440 med integrerad träpåfyllning för borttransporten av träet,
PackFix med hydrauliskt svängbord.
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Kapverktyg:
SuperCut-Harvestersåg med hydraulisk
kedje- och svärdspänning för max.
trädiameter upp till 45 cm och max. 12
vedstycken per arbetsförlopp.

1
2
3

5

4

Arbetsyta:
Hjärtat i SpaltFix K-440: dubbelgrip med
trä-Ø-visning 1 , Harvester-kedjesåg
med 75 cm svärdlängd 2 , hydraulisk
trävippa 3 , som "ventilerar" automatiskt vid sågningen och leder träet in
i klyvningsfacket. En stark tryckdel
4 trycker träet med 18 t genom de
dubbelsågande klyvknivarna 5 .
SplitControl som tillägg.

Klyvkniv:
Spezial-ramkniven 3 i 1 för likformade
vedträn utan knivbyte.
Fler varianter av klyvknivar är t.ex.:
2/4/8-delad, 2/6/8-delad eller 2/6/12-delad.

Borttransport av trä:
Utmatnings- och viktransportband med
olika längder (1,5–5 m) och utmatningshöjder (upp till 3 m).

Praktisk extrautrustning:
PackFix med hydrauliskt svängbord för
förpackning av de färdiga vedträna.
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SpaltFix K-440 Spezial

12 vedträn

Stationär | mobil såg- och klyvningsmaskin, kraftfull och robust.
Den robusta SpaltFix K-440 sågar och klyver
trä med upp till Ø 45 cm i max. tolv vedträn
upp till 50 cm längd i ett arbetsmoment.
Tvåpumpssystemet garanterar en mycket
snabb återgång. Den valfria valstransportö-

Mängd [m3s/h] 1fm~2m3s

Effektberäkning | Bas: 240 cykler/h
Kapningslängd 25 cm
Kapningslängd 33 cm
Kapningslängd 40 cm
Kapningslängd 50 cm

Trädiameter [cm]

ren inkl. trämanipulator transporterar träet
till Harvester-kedjesågen på 75 cm. Med
"2-6-12-Spezial-ramkniven 3 i 1" är en anpassning till olika diametrar möjlig utan att
kniven måste bytas ut.

Teknisk beskrivning:
• Klyvkraft 18 t med Autospeed, tvåpumpssystem
• Max. trädiameter upp till 45 cm
• Harvester-SuperCut-kedjesåg med automatisk kedje- och svärdspänning
• För max. tolv vedträn upp till 50 cm långa
• Hydraulisk träframmatning med två indragningsvalsar
• Trästamsmanipulator för optimal positionering
• Hydraulisk dubbelgrip och sågframmatning med hydraulisk anslagsventilation
• Optimal överföring av träet mellan sågnings- och klyvningsområde med hjälp av hydraulisk trävippa
• Hydraulisk klyvknivsjustering
• Styrning med två-hands-joystick
• Timräknare med varvtalsvisning (endast vid kraftuttagsdrift)

Exempel: SpaltFix K-440 Spezial – stationär
•
•
•
•

Drift med elmotor på 22 kW
Klyvkniv, 2-delad, 6-delad, 8-delad
Utmatningstransportband i en del
Vikt: ca 2 900 kg

Exempel: SpaltFix K-440 Spezial – mobil
•
•
•
•
•

Drift från traktorn
Klyvkniv, 2-delad, 6-delad, 8-delad
Viktransportband
Traktorchassi, valstransportör och tvärtransportör
Vikt: ca 4 400 kg

Vår SpaltFix K-440 har en mängd utrustningsalternativ – vänd dig enkelt till vår kundtjänst!
Tillsammans hittar ni säkert den bästa lösningen för dig. Kontaktuppgifterna hittar du på sida 2.
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Detaljer & tillbehör till SpaltFix K-440 Spezial

Tvärtransportören kan bekvämt försättas i arbetsposition med vajerdragning eller hydraulik.

Rammskydd för SpaltFix K-440 som standard.

Förpackningslösningen för vedträn: PackFix med hydrauliskt svängbord för effektiv vedproduktion.
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SpaltFix K-540 Spezial

Stationär | mobil såg- och klyvningsmaskin, kraftfull och robust.

Drift:
Kan drivas med traktor, elmotor på 37 kW
eller Hatz-dieselmotor.
Turbodrift: effektfördel genom att sågning och klyvning sker samtidigt.

Trätillförsel:
Valstransportör och stockavläggningssystem för olika trästockslängder.
Se sida 98-100.
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Manövrering:
Styrningen med två-hands-joystick och
den överskådliga manövreringspanelen
ger en bekväm manövrering.

Kapverktyg:
Kedjesågen Harvester SuperCut med
automatisk kedje- och svärdanpassning
för max. trädiameter på upp till 55 cm.
Hydraulisk dubbelgrip för säker kapning.

Klyvkniv:
Den hydrauliskt justerbara Spezial-ramkniven 3 i 1 för likformade vedträn utan
knivbyte. Fler varianter av ringklyvknivar
är t.ex.: 2/6/12-delad, 2/8/15-delad eller
2/6/18-delad.

Arbetsyta:
Hjärtat i SpaltFix K-540 Spezial:
dubbelgrip, Harvester-såghuvud med
hydraulisk spänning av kedjor och
svärd. Tryckstycket trycker träet med 35
t mot den dubbelsågande klyvkniven.
SplitControl kan fås som tillval.

Allt till träet:
Valfritt tillägg för högkvalitativ ved med
hjälp av LogFix.

Borttransport av trä:
Viktransportbandet kan fås som
extrautrustning i längderna 4 eller 6 m. I
transportposition viks det (manuellt eller
hydrauliskt) enkelt in mot maskinen och
sparar på så vis plats.

SpaltFix K-540 Spezial med kedje- och tvärtransportör för trätillförsel med
avskiljare och rensningsband, samt viktransportband för att transportera bort
träet. LogFix för rengöring av vedträna och förpackningslösningen PackFix
med hydrauliskt svängbord.
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SpaltFix K-540 Spezial

18 vedträn

Stationär | mobil såg- och klyvningsmaskin, kraftfull och robust.
Stora stammar klyvs snabbt och bekvämt:
SpaltFix K-540 sågar och klyver trä med upp
till Ø 55 cm i 2, 4, 6, 8, 12 eller t.o.m. 18
vedträn med upp till 50 cm längd, i bara ett
arbetsmoment. Med dubbelcylindersystemet

Mängd [m3s/h] 1fm~2m3s

Effektberäkning |Bas: 280 cykler/h –
AutoSpeed+
Kapningslängd 25 cm
Kapningslängd 33 cm
Kapningslängd 40 cm
Kapningslängd 50 cm

Trädiameter [cm]

har maskinen en dubbelt så snabb återgång
och på så vis en högre effekt per timme. Den
hydrauliska trävippan optimerar överföringen
av träet mellan sågnings- och klyvningsområdet.

Teknisk beskrivning:
• Klyvkraft 35 t med Autospeed+, dubbelcylindersystem
• Autospeed+: automatisk omkoppling mellan tre klyvningshastigheter:
• 6 t vid 28 cm/s, 15 t vid 15 cm/s, 35 t vid 8 cm/s
• Max. trädiameter upp till 55 cm
• Harvester SuperCut-kedjesåg med automatisk kedje- och svärdspänning
• Hydraulisk träframmatning med två indragningsvalsar
• Trästamsmanipulator för optimal positionering
• Hydraulisk dubbelgrip
• Hydraulisk sågframmatning med hydraulisk anslagsventilation
• Optimal överföring av träet mellan sågnings- och klyvningsområde med hjälp av hydraulisk trävippa
• Specialutförande för 3-i-1 klyvknivsfunktion
• Styrning med två-hands-joystick
• Oljekylare för kontinuerlig körning

Exempel: SpaltFix K-540 Spezial – stationär
•
•
•
•

Drift med elmotor på 37 kW
Ringklyvkniv, 2-delad, 6-delad, 12-delad, ringkniv
Transportband
Vikt: ca 4 900 kg

Exempel: SpaltFix K-540 Spezial – mobil
•
•
•
•
•

Drift från traktorn
Ringklyvkniv, 2-delad, 6-delad, 12-delad, ringkniv
Viktransportband
Traktorchassi, valstransportör, tvärtransportör
Vikt: ca 6 200 kg

Vår SpaltFix K-540 har en mängd utrustningsalternativ – vänd dig enkelt till vår kundtjänst!
Tillsammans hittar ni säkert den bästa lösningen för dig. Kontaktuppgifterna hittar du på sida 2.
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Detaljer & tillbehör till SpaltFix K-540 Spezial

Stark och snabb. Med dubbelcylindersystemet uppnås
en dubbelt så snabb återgång och därmed högre effekt
per timme.

SpaltFix K-540 kan transporteras bekvämt med det
valfria traktorchassit.

Traktorchassi med tryckluftsbroms.

Viktransportbandet kan fås som extrautrustning i längderna 4 eller 6 m. I transportposition viks det (manuellt eller hydrauliskt) enkelt in mot maskinen och sparar på så vis plats.
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Trätillförsel

För SpaltFix K-440, K-540 och K-600 Vario
Längsgående transportör
Valstransportör

Valstransportörer finns i olika längder (3 m/4 m/5 m). För säkert arbete rekommenderar vi en
valstransportörlängd på minst 75 % av trästockens längd. Den v-formade valskonstruktionen
gör att stocken matas fram lugnt och säkert. Genom integrerade fyllnadsplattor kan även korta
stockavsnitt bearbetas säkert.

Kedjetransportör

Kedjetransportörer finns i längderna 3 m och 4 m. En robust kedja med bärare på underhållsfria
plastledningar ser till att stockar på upp till 35 cm i diameter matas fram säkert.

Dubbel-kedjetransportör för SpaltFix K-540 och SpaltFix
K-600 Vario.

Robust valstransportör för kontinuerlig tillförsel till
SpaltFix.

Kedjetransportör.

Stockavläggningssystem
Ett större antal trästockar kan placeras på en tvär- eller stegtransportör med en gaffeltruck
eller en stocklyftkran.

Tvärtransportör

Trästockarna överförs till valstransportören via kedjor. Även lämplig för dålig träkvalitet (böjda
trästockar).

1

Stockavläggningssystem: tvärtransportör här i kombination med valstransportör.
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Stockavläggningssystem: tvärtransportör
Den valbara avskiljaren 1 överför trästockarna en och
en till den längsgående transportören.

Extrautrustning: det valbara rensningsbandet gör det
lättare för trä att falla ned i en valfri behållare under
tvärtransportören.

Stockavläggningssystem på maskinens baksida

Stockavläggningssystem på manöversidan

99

Stegtransportör

Med stegtransportören kan större virkesmängder lastas av. Under överföringen till valstransportörerna sorteras trästockarna automatiskt en och en.

Stockavläggningssystem stegtransportör
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Splitcontrol
Automatisk klyvknivsinställning
SplitControl mäter med optiska sensorer träets stockdiameter i klyvkanalen omedelbart före
klyvslaget och centrerar klyvkniven anpassat till diametern. Om så behövs väljs även det lämpliga området för special-klyvkniven automatiskt.
Fördelar:
• Bättre användarvänlighet tack vare manöveroberoende automatik
• Bättre vedkvalitet tack vare mer symmetriska vedträn, framför allt de yttre vedstyckena när
en ringkniv används
• Det automatiska frilyftet när ved med större stockdiameter klyvs innebär att klyvkraft sparas in, vilket resulterar i en lägre maskinbelastning

Trämängdsmätning
Parallellt med klyvknivens inställning mäter SplitControl även den bearbetade trämängden i
kubikmeter (m3). Tänk dock då på:
• När varje enskilt avsågat trä mäts kan det resultera i differenser gentemot gängse mätningsmetoder (t.ex. klavning).
• De uppmätta värdena ska inte användas för affärstransaktioner, utan är endast tillåtna för
interna syften (t.ex. intern kapacitetskontroll).
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SpaltFix K-550 Spezial

Stationär | mobil såg- och klyvningsmaskin, kraftfull och robust.

Trätillförsel:
Träframmatning med hjälp av dubbelgrip som samtidigt håller fast träet,
samt trästamsmanipulator.
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Drift:
Drift med elmotor, via traktor eller
dieselmotor. Oljekylare som standard för
kontinuerlig användning.

Manövrering:
SpaltFix K-550 manövreras med hjälp
av styrning med en två-hands-joystick
som standard.

Kapverktyg:
Steglös, hydraulisk justering av
såglängden och "OptiSplit"-systemet
som automatiskt anpassar klyvslaget till
trästyckets längd och ger därmed högsta
möjliga klyveffekt.

Arbetsyta:
Hjärtat i SpaltFix S-550 Spezial:
SuperCut-kedjesåg 75 cm, tryckdelen
trycker träet mot den dubbelsågande
klyvkniven med en klyvkraft på 41 t.

Klyvkniv:
Den hydrauliskt justerbara 2-i-1-ramkniven. Olika varianter av klyvknivar och
ringklyvknivar finns. Upp till 18 vedträn
per arbetsmoment.

Borttransport av trä:
Det valbara viktransportbandet finns i
olika längder. I transportposition viks det
enkelt in mot maskinen och sparar på så
vis plats. Den kompletterande elektriska
manövreringen gör att transportbandet
kan kopplas på och av på ett bekvämt
sätt.

Allt till träet:
Förpackningslösningen PackFix, ett
komplement till den professionella
vedproduktionen.

Mobil SpaltFix K-550 med integrerad träpåfyllning och viktransportband för att
transportera bort träet.
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SpaltFix K-550 Spezial

18 vedträn

Stationär | mobil såg- och klyvningsmaskin för professionell vedbearbetning.
Den kraftfulla vedsågnings- och klyvmaskinen SpaltFix K-550 med OptiSplit: automatisk
anpassning av klyvslag för optimering av effekten för bästa möjliga klyveffekt, sågar och
klyver trä till 55 cm Ø. Träet lastas med det
valfria transportbandet. Den snabba stock-

Mängd [m3s/h] 1fm~2m3s

Effektberäkning | Bas: OptiSplit
Kapningslängd 25 cm
Kapningslängd 33 cm
Kapningslängd 40 cm
Kapningslängd 50 cm
Kapningslängd 100 cm

Holzdurchmesser [cm]

Trädiameter [cm]

frammatningen garanterar korta cykeltider
och på så vis en högre effekt per timme. Det
klyvs upp till 18 vedträn i en längd av 25–50
cm eller 8 vedträn i en längd av 25–100 cm
per arbetsmoment.

Teknisk beskrivning:
• Klyvkraft 36 t/41 t, med Autospeed
• Max. trädiameter upp till 55 cm och 5–100 cm längd
• SuperCut-kedjesåg 75 cm
• Upp till 18 vedträn per arbetsmoment
• Bekväm joystickstyrning
• Hydraulisk kedjetransportör
• Automatisk visning av stockdiametern
• Hydraulisk dubbelgrip
• Hydraulisk klyvknivsjustering
• Kedjeoljetank på 30 l för smörjning av sågkedjan
• Hydraulisk anslagsventilation förhindrar att träet kläms fast
• Optimal överföring av träet mellan sågnings- och klyvningsområdet med hjälp av hydraulisk trävippa
• Den steglösa och hydrauliska inställningen av sågningslängden gör arbetet effektivare.
• Trästamsmanipulator för optimal positionering av trästammen
• Utmatning av meterved och restträ

Exempel: SpaltFix K-550 Spezial – stationär
•
•
•
•

Drift med två elmotorer på vardera 37 kW
12-delad ringkniv
Hydrauliskt lutbart transportband
Vikt: ca 8 000 kg

Exempel: SpaltFix K-550 Spezial – mobil
• Drift från traktorn
• 12-delad ringkniv
• Tvärgående kedjetransportör, traktorchassi, hydr. svänganordning, hydr. lutbart
transportband
• Vikt: ca 10 000 kg
Vår SpaltFix K-550 har en mängd utrustningsalternativ – vänd dig enkelt till vår kundtjänst!
Tillsammans hittar ni säkert den bästa lösningen för dig. Kontaktuppgifterna hittar du på sida 2.
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Detaljer & tillbehör till SpaltFix K-550 Spezial

Mobil SpaltFix K-550 i transportposition

SpaltFix K-550 Spezial med stocklyftkran.

Mobil SpaltFix K-550 Spezial med stocklyftkran och viktransportband för att transportera bort träet.
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SpaltFix K-600 Vario

Producerar fina vedstycken ur stammar upp till 60 cm Ø

Trämatning:
Tvärtransportör och dubbelkedjetransportör i olika längder för
professionell trämatning.

Drivning:
Drivs med 2 x 22 kW e-motor och ett
professionellt hydraulsystem för kontinuerlig drift.

Kapverktyg:
PowerCut är utrustad med en SuperCutkedjesåg med ett 90 cm svärd och
kapar därmed trästammar upp till Ø
60 cm.

Manövrering:
PowerCut manövreras bekvämt med
joystick-styrning.
AutoCut klyver automatiskt de avkortade
trästammarna.
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Trätransport:
Trästammen transporteras till AutoSplit
med en vippa via det 2 m långa buffertbandet.

Klyvkniv:
AutoSplit klyver automatiskt stammar
med en klyvkraft på 16 t och en X-formad
klyvkniv.

Transportera bort träet:
Det finns olika transportbandsalternativ
för optimal omlastning av träet eller för
att transportera det t.ex. till LogFix för
rengöring av vedträna.

Allt till träet:
Anläggningen kan som tillval byggas på
med ett transportband för omlastning, en
LogFix för att rengöra vedträna och en
PackFix för att paketera dem.

Klyvningsprincip:
Den steglöst inställbara frammatningen
bestämmer trästyckets storlek (möjlig
kantlängd 5-10 cm).

SpaltFix K-600 Vario består av en PowerCut och en AutoSplit. Anläggningen kan som tillval
byggas på för högkvalitativ vedproduktion med ett transportband, en LogFix för att rengöra
vedträna och en PackFix för att paketera dem.
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SpaltFix K-600 Vario
Producerar fina vedstycken ur stammar upp till 60 cm Ø
Den kraftfulla vedsågen och vedklyven
Spaltfix K-600 Vario sågar och klyver trä
med en stock-Ø på 60 cm.
Användaren sågar träet på systemets sågenhet, PowerCut 600, till önskad längd
med en joystick-styrning. Med den hydrauliska anpassningen av sågningslängd kan
trästockens sista meter sågas till symmetriska reststycken från arbetsplatsen. Dessa

Mängd [m3s/h] 1fm~2m3s

Effektberäkning | vedens kantlängd 5 cm
Kapningslängd 25 cm
Kapningslängd 33 cm
Kapningslängd 40 cm
Kapningslängd 50 cm

Trädiameter [cm]

Mängd [m3s/h] 1fm~2m3s

Effektberäkning | vedens kantlängd 7 cm
Kapningslängd 25 cm
Kapningslängd 33 cm
Kapningslängd 40 cm
Kapningslängd 50 cm

Trädiameter [cm]

Mängd [m3s/h] 1fm~2m3s

Effektberäkning | vedens kantlängd 10 cm
Kapningslängd 25 cm
Kapningslängd 33 cm
Kapningslängd 40 cm
Kapningslängd 50 cm

reststycken avviker endast i ringa grad från
bör-längden vilket innebär att arbetseffektiviteten ökar. Det avsågade träet skickas
via en vippa på det 2 m långa bufferttransportbandet till AutoSplit 600. AutoSplit 600
klyver träet automatiskt med en klyvkraft på
16 t. Då kan matningen steglöst ställas in på
5-10 cm kantlängd för produktion av vedträn.

PowerCut 600

Tekniska data:
• SuperCut-kedjesåg med svärd 90 cm
• E-Motor 22 kW 400V, CEE 32A
• Max. trä-Ø upp till 60 cm, kapningslängder från 20 till 50 cm
• Användarvänlig joystick-styrning
• Hydraulisk dubbel-kedjetransportör
• 30-l-kedjeoljetank för smörjning av sågkedja
• Träet fastnar inte tack vare anslagsventilationen
• Optimal trätransport från sågområdet med hydraulisk trävippa
• Längdanslaget kan verktygslöst förinställas på 20/25/30/33/40/50 cm.*
• Stock-manipulator för optimal positionering av trästammen

AutoSplit 600

Tekniska data:
• Automatisk klyv, klyvkraft max. 16 t
• E-Motor 22 kW 400V, CEE 32A
• 2 m långt buffertband
• Kapningslängd inställningsbar från 5 till 10 cm kantlängd*
• Förinställning av klyvslaglängd upp till 33 cm eller 50 cm för högre kapacitet
• Hög driftsäkerhet och klyvkraftreducering med fjädrat frammatningsband
• Oljekylare som standard
• Kabelfjärrmanövrering av klyven och en extra hydraulanslutning, med 16 l/min och max.
100 bar för ett tillvalt omlastningstransportband
*Träkvaliteten avgör vilken kombination av snittlängd och virkesstorlek som är möjlig.

Exempel: SpaltFix K-600 Vario – stationär

Trädiameter [cm]

•
•
•
•
•

PowerCut 600 och AutoSplit 600, drivning med 2 x 22 kW e-motor
Dubbelkedjetransportör
Tvärtransportör
Transportband
Vikt: ca 8 100 kg

Vår SpaltFix K-600 Vario har en mängd utrustningsalternativ – vänd dig enkelt till vår kundtjänst! Tillsammans hittar ni säkert den bästa lösningen för dig. Kontaktuppgifterna hittar du
på sida 2.
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Detaljer & tillbehör till SpaltFix K-600 Vario

Optimal trätransport från sågområdet med hydraulisk
trävippa.

Trästammen transporteras till AutoSplit med en vippa
via det 2 m långa buffertbandet

Resultatet är högkvalitativ ved med kantlängder som kan ställas in mellan 5 till 10 cm.
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Allt till
träet
De små hjälpredorna. Sex goda idéer för sex gånger så
mycket komfort: buntningsanordning, transportband,
LogFix, PackFix, Profi-Häcksler och HackBlitz gör arbetet
efter vedklyvningen mycket enklare. Transport, lastning,
packning eller hackning – snabbare och enklare kan det
knappast bli!

Alla fördelar
i korthet

Buntningsanordning:
Bekväm buntning av vedträn
Bekväm manövrering
Transportband:
Olika användningslängder
Transportbandets lutning kan ställas in
PackFix:
Automatisk packning och
anpassning av vedträn
Enhetlig fyllmängd på
1 kubikmeter trä
LogFix:
Till vedrengöring för högkvalitativ ved
Många användningsområden
LogFill:
Mellanlagra vedträ
Lasta ut pö om pö efter behov

Få reda på hur
Posch-maskiner fungerar.
Gå till vår webbplats:
www.Posch.com/video.
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Buntningsanordning

Det ideala komplementet till alla vedklyvar.
Artikel-nr
M7200

Benämning

Den praktiska buntningsanordningen gör
både meter- och kortved klar för att både
lagras och fraktas. Fyra band som ingår som
standard buntar ihop veden i 2 buntar med
vardera 50 cm vedlängd. Traktorhydrauliken

Buntningsanordning

Vikt

Buntningsanordning med 3-punktsfäste kat. I+ II
Anslag för jämn fyllning

~ 230

sänker utan problem ned bunten och efter
att låsningsspaken har lossats rullar vedbunten helt enkelt ut. Vid en vedlängd på 1 m
får man ett innehåll på ungefär 1 kubikmeter.

Extrautrustning till buntningsanordning
Artikel-nr

Benämning

F0001829

Dämpande anslagsvägg av trä (minskar buller)

Bündelsystem – Kompositband
Artikel-nr

F0003531

F0003532

Benämning

Komplett kompositset bestående av:
• Spännverktyg
• Bandhållare, körbar
• Kompositband 19 mm brett, 2 rullar à 500 m längd
• 1 000 st. förslutningsklämmor, förzinkade
Komposit-set utan bandhållare bestående av:
• Spännverktyg
• Kompositband 19 mm brett, 2 rullar à 500 m längd
• 1 000 st. förslutningsklämmor, zinkbelagda

F0002557

Hållare-set, se bild

1

F0002698

Linspänningsanordning (inte möjligt vid hållare-setet F0002557!)

Z9700051

Spännverktyg

Z9700056

Bandhållare, körbar

Z9700064
Z9700080

Kompositband 19 mm brett, 2 rullar à 500 m längd. Plastat textilband, speciellt
för produkter med skarpa kanter och för användning vid låga temperaturer, hög
UV-beständighet, hög rivhållfasthet.
Zinkbelagda låsspännen (1 000 st./förpackning) passar till kompositband
(Z9700064)

1

Buntningssystem i transportläge.
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1

Buntning med kompositband
1 Hållare för kompositband
(M7200 + F0002557 + F0003532)

1

2

Buntningsanordning "Comfort"
Bunta ved bekvämare.
Artikel-nr
M7205

Benämning
Buntningsmaskin "Comfort" med 2 000 m Fybron-snöre

Med buntningsmaskinen Comfort buntar du
meterved bekvämt och billigt (ca 0,9 €/bunt).
Handvinschen gör att man bekvämt kan spänna eller packa veden. Pressgarnssnöret är

Buntningsmaskin "Comfort" med buntningssystem
pressgarn Fybron
1 hållare
2 handvinschar

Vikt
~ 208

enkelt att hantera och avfallshantera. Lindningsröret gör att man snabbt kan knyta ihop
veden. Man behöver inga extra verktyg.

Teknisk information:
• Dämpande anslagsvägg av trä – minskar buller
• Handvinsch
• Lindningsrör
• Längd: 1 600 mm, bredd: 1 550 mm, höjd: 1 650 mm
• 3-punktsfäste kat. I + II

Buntning – Pressgarn Fybron
Artikel-nr

F0003171

Benämning

2 rullar snöre pressgarn Fybron ca 1 040 upp till 1 050 m/rulle (ca 90 buntar)
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Transportband 4 / 5 m

För lastning av färdigt bränslevirke på dragsågar, flismaskiner för korta flisor o.s.v.
Artikel-nr

Drivning

Transportbandslängd
m

Vikt
kg

M8150

4m E-400V 0,75 kW elmotor 400V, S6, CEE 16A

4

~ 210

M8152

4m E-230V 0,75 kW elmotor 230V, S6

4

~ 210

4

~ 209

M8100

1,2 m

Typ

4m PS

Traktorhydraulik,
hydraulikmuff konstruktionsstorlek 3,
litereffekt 16 l/min – max. 130 bar

M8155

5m E-400V 0,75 kW elmotor 400V, S6, CEE 16A

5

~ 235

M8157

5m E-230V 0,75 kW elmotor 230V, S6

5

~ 235

5

~ 230

M8105

5m PS

Traktorhydraulik,
hydraulikmuff konstruktionsstorlek 3,
litereffekt 16 l/min – max. 130 bar

Inte avsedd att kombineras med våra SpaltFix-modeller.

Så flyttar du din ved! Lutningen på transportbanden kan justeras med en manuell vinsch.
Luftgummihjulen och traktordragstången som
ingår som standard (består av dragstång, re-

flexer och klistermärke för 6 km/h) gör transportbanden klara för en enkel transport. Varning! Inte avsedd att användas till transport
av träflisor.

Teknisk information:
• Längd på transportband, 4 resp. 5 m
• Lutningen på transportbandet kan justeras mellan 10° och 40° med en manuell vinsch
• Bredd på transportbandet: 300 mm
• Utmatningshöjd 4 m: 1,0 upp till 2,7 m, utmatningshöjd 5 m: 1,1 upp till 3,3 m
• Transportbandshastighet: 50 cm/s
• Luftgummihjul Ø 400 mm
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Transportband för SpaltFix

För lastning av färdigt bränslevirke i Spaltfix-serien, LogFix o.s.v.

x

x

x

x

4 m E4,0-400V
4 kW elmotor 400 V, S6, CEE 16A
manuell
5 m E4,0-400V
4 kW elmotor 400 V, S6, CEE 16A
manuell

SPECIAL

TB SVÄNGNING
mekaniskt

M8197

Drivning

TB SVÄNGNING
hydrauliskt

M8192

Typ

TP-lutning
kan ställas in
mekaniskt i steg

Artikel-nr

TB SVÄNGNING
mekaniskt

Transportband 4/5 m

Dimensionerad teckning, transportband 4/5 m:

M8166S
M8143S
M8176S
Dimensionerad teckning, transportband 6/8 m:

6 m E4,0-400V
manuell
6 m E5,5-400V
hydraulisk
8 m E4,0-400V
manuell
8 m E5,5-400V
hydraulisk

Drivning

4 kW elmotor 400 V, S6, CEE 16A

x

5.5 kW elmotor 400 V, S6, CEE 16A
4 kW elmotor 400 V, S6, CEE 16A

x
x

5.5 kW elmotor 400 V, S6, CEE 16A

Transportbandet som har en bandlängd på
4/5/6/8 m, som är ett komplement till PoschSpaltfix-serien, är vridbart och höjden kan

x
x

SPECIAL

M8134S

Typ

TP-lutning
hydrauliskt justerbar utan steg

Artikel-nr

TP-lutning
kan ställas in
mekaniskt i steg

Transportband 6/8 m

x
x

x

justeras. Bandets lutning kan antingen justeras mekaniskt i steg eller steglöst hydrauliskt.

Teknisk information:
• Längd på transportbandet: 4/5/6/8 m
• Bredd på transportgods: 550 mm
• Transportbandshastighet: 70 cm/s
• Luftgummihjul ø 400 mm
• Transportband på 4 m och 5 m måste vridas för hand

Extrautrustning till transportband 6 / 8 m
Benämning

F0002427

Stödhjul vänster och höger till transport, bara möjligt vid svängbart utförande

F0003578

Dragstång, bara möjligt vid svängbart utförande

F0002426

Mängdjustering, för hastighetsinställning vid HK-drivning

SPECIAL

Artikel-nr
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PackFix Hydro

Förpackning för optimal torkning, lagring och leverans av ved.
Påfyllningstrumman fylls på via ett transportband med virke. När trumman är full
omlindas den av ett nät som kommer upp underifrån med hjälp av en sidoliggande rotationsarm, som tidigare suttit fast på paletten.
På samma gång dras trumman långsamt bort
i uppåtgående riktning och det luftgenomträngliga nätet lindas direkt omkring virket.

Svängarmen höjs, sänks och roteras hydrauliskt. När allt virke har packats i nätet, skärs
det bara av och knyts ihop. Det är enkelt att
rikta om trumman under omlindningsarmen
och justera maskinen vertikalt via de justerbara benen.

PackFix finns i följande versioner:
• Stationär (med justerbar underkonstruktion för stationär användning)
• Mobil (för mobil användning med trepunktsupphängning)
• Universell (för stationär och mobil användning)
Teknisk information:
• För vedträn upp till 50 cm långa
• Påfyllningstrummans volym 1,63 m3 = 1,6 m3s stjälpt kubikmeter = 1,0 m3 trä
• Påfyllningstrumma: Ø 1,20 m, höjd = 1,45 m
• Upp till 3 förpackningar kan staplas på varandra
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PackFix-system

PackFix-trumman fylls med hjälp av ett transportband.

Rotationsarmen virar rundbalsnätet runt påfyllnadstrumman...

…samtidigt dras påfyllnadstrumman (som inte vrider
sig) uppåt.

Först när inmatningstrumman har dragits upp helt kan
den färdiga ”vedsäcken” transporteras bort.

Pallvarianter:
• Optimal lösning:
Pallen kan omlindas: engångspall 100 x 80 cm
+ 4 bräder med 123 cm längd (se bilden till höger)
• Andra möjligheter utan att paletten omlindas:
– Europapall 120 x 80 cm + 4 brädor med 123 cm längd
– Engångspall 123 x 123 cm (inga ytterligare brädor krävs)
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PackFix Hydro stationär
Typ

M7350S

PS

M7355S

E3-400

M7357S

E3-230

M7360S

B2,6

M7351
GH
TH

PackFix Hydro stationär, seriemässigt med nivellerbar
underram (UR).

PZ

Vikt
kg

Drivning
Traktorhydraulik, max. pumpeffekt 10 l/min, max. 150 bar,
hydraulikkontakt konstruktionsstorlek 3,
pelarmodell utan trepunkt
3 kW elmotor 400V, S6, CEE 16A,
pelarmodell utan trepunkt
3 kW elmotor 230V, S6,
pelarmodell utan trepunkt
2,6 kW Honda-bensinmotor, Förbrukning: 0,5-0,7 l/h,
Tankinnehåll: 0,77 l, pelarmodell utan trepunkt
Monterbar kraftuttagspump max. 430 U/min

~ 590
~ 610
~ 610
~ 610
~ 610

Bottenram för påfyllning med gaffeltruck istället för underram som standard.
Ett jämnt underlag krävs
Vridbord inkl andra påfyllningstrumman med hydraulisk drivanordning från manöverplatsen,
inkl montering (istället för seriemässig underram – enbart för stationär drift!)

• För stationär drift
• Påfyllningstrumma Ø 120 med snabbytessystem
• Påfyllning med traktor med frontlastare, gaffeltruck, minitraktor etc.

PackFix Hydro stationär med bottenram för gaffeltruck
(valmöjlighet GH)

Tidsbesparing: medan en trumma fylls kan träet i den andra trumman redan förpackas och transporteras bort. På
så sätt finns det alltid en ny trumma redo att fyllas (valmöjlighet TH).

Ökad effektivitet genom det nya hydrauliska svängbordet.
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Fyllnadstrumman kan kopplas bort från ramkonstruktionen med ett enkelt handgrepp.

Enkel manövrering från manövreringsplatsen.

SPECIAL

Artikel-nr

PackFix Hydro mobil

M7340M
M7341M
UR
GH

•
•
•
•
•

Drivning

Vikt
kg

Traktorhydraulik, max. pumpkapacitet 10 l/min,
max. 150 bar, hydraulikkontakt storlek 3,
~ 615
med trepunkt och pallgaffel.
Kraftuttagspump, som kan monteras på, max. 430 U/min,
PZ
~ 635
med trepunkt och pallgaffel
Nivellerbar underram i stället för seriemässig pallgaffel.
Jämnt underlag erfordras.
Bottenram för beskickning med gaffellyftvagn i stället för seriemässig pallgaffel.
Jämnt underlag erfordras.
PS

Mobil drift, trepunktstransport är möjlig.
Påfyllningstrumma Ø 120 med snabbytessystem
Vedförpackningarna kan lindas in bekvämt på traktorn och även transporteras med den.
Fixeringsmöjlighet för påfyllningstrumma och vridarm vid transport
Vi rekommenderar att du använder en hydraulisk toppstång till traktorn!

Extrautrustning till PackFix Hydro
Benämning

F0002878

Mängddelare för modeller som drivs via traktorhydraulik för anpassning av
oljemängden (packningshastighet), oberoende av traktorns varvtal
Pallgaffel, för användning som PackFix Hydro mobil
(som standard hos PackFix Hydro mobil och universal)
Underkonstruktion för bestyckning med gaffeltruck, frontlastare, minilastare o.s.v.
(standard på PackFix Hydro stationär och universell)

F0002880

Bottenram för påfyllning med gaffeltruck

F0002579

Extra påfyllningstrumma för PackFix med snabbytessystem 1,6 m3s

Z9900500

Rundbalsnät 0,6 m x 1 800 m (för 55 upp till 60 enheter)
Maskinen levereras som standard med ett rundbalsnät

Z9900501

Rundbalsnät 0,6 m x 1 800 m, 1 pall = 64 rullar

F0003364

Svängbord för eftermontering inkl. två fyllnadstrummor och hydr. drift från manövreringsplatsen till alla befintliga PackFix Hydro-modeller, utan montering.
OBS: Endast för stationärt bruk

F0002876
F0002877

SPE CIA L

Artikel-nr

PackFix Hydro universal
Artikel-nr
M7344
GH

Typ

Drivning

Vikt
kg

• monterbar kraftuttagspump max. 430 U/min
~ 680
• 3 kW elmotor 400V, S6, CEE 16A
Bottenram för påfyllning med gaffeltruck i stället för underram som standard. Ett
jämnt underlag krävs
PZE

SPECIAL

PackFix Hydro mobil (M7340)
Med trepunkt och pallgaffel

Typ

SPECIAL

Artikel-nr

• Kan användas både mobilt och stationärt
• Maskinen kan användas universellt av grupper
• Påfyllningstrumma Ø 120 med snabbytessystem
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LogFill
Artikel-nr

Typ

M8050RC E4,0-400

LogFill E4,0-400

Vikt
kg

Drivning
4,0 kW eldrift 400V, S6, CEE16 A.
Med trådlös fjärrmanövrering för på- och avslag, max 25 srm/h.

LogFill tjänar som mellanstation vid bearbetning av virket. Den tar emot maximalt
2 m3 trästycken och släpper iväg dem igen
väl fördelat och noga inställbart, genom ett
rörligt golv.
LogFill kan kombineras med Posch LogFix,
som dessutom tar bort flisor från träbitarna.

~ 1 800

SPECIAL

Mellanlagring av virke och doserad lastning.

Ytterligare en användningsmöjlighet för LogFill: medan en del av virket förpackas, puttar
LogFill den andra delen vidare. Personalen
kan enkelt sätt på eller av 4 kW-motorn på
LogFill medelst trådlös fjärrmanövrering.

Tekniska data:
• Upptagningsvolym: max 2 m3
• Lastningshöjd: minst 195 cm respektive minst 270 cm.
• Påfyllningsöppning: ca 280 x 110 cm
• Mått på basmaskinen (exkl. stativ och transportband)
400 x 170 x 245 cm.

Extrautrustning till LogFill
Benämning

F2

Transportband 2 m, utlastningshöjd: 1,8 m (alternativt med F0003498: 2,55 m)

F4

Transportband 4 m, utlastningshöjd: 2,6 m (alternativt med F0003498: 3,35 m)

F0003498

Tillsatsram 0,8 m

LogFill med tillsatsram (F0003498) kan beskickas
medelst frontlastare.
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LogFill puttar fram träbitarna och ger därmed en friktionsfri virkeslogistik.

SPECIAL

Artikel-nr

LogFix
För rensning av vedträna
Vikt
kg

Drivning

M8185RC E2,2-400

2,2 kW E-drivning 400 V, S6, CEE 16A med avfallstratt
Med radiostyrning för till- och frånkoppling, max. 1,5 m3s/h

~ 740

M8186RC E2,2-230

2,2 kW E-drivning 230 V, S6, ned avfallstratt
Med radiostyrning för till- och frånkoppling, max. 1,5 m3s/h

~ 740

Traktorhydraulik, hydraulmuff storlek 2,
litereffekt ca. 15 l/min – 150 bar, med avfallstratt

~ 750

M8187

LogFix E1,5-400 med avfallstratt som standard

Typ

PS

Z

Tillgångssäkring till LogFix, avfallstratten utgår
(möjlighet att fylla t.ex. en PackFix-trumma)

S

Pristillägg för sållbredd 38 mm

Posch LogFix skiljer vedträna från träflisor
och levererar högkvalitativ ved i en handvändning. De roterande valsarna frigör veden från oönskade spån, bark- och träflisor
och låter sådant falla ned. Eftersom valsarna
bara vrider sig 50 gånger per minut arbetar
LogFix mycket tyst. Under renstrumman
finns en tratt som överför avfallet till ett val-

SPECIAL

Artikel-nr

~ 60

bart transportband eller en behållare (max.
1,25 m x 1,25 m x 1 m b x d x h resp. max.
1,25 m x 1,25 m x 1,6 m b x d x h vid tillval Z).
Under renstrumman finns en tratt som överför avfallet till ett valbart transportband eller
en behållare. Med den radiostyrda manövreringen är det bekvämt att koppla på och av
renstrumman.

Teknisk information:
• Renstrummans bredd: 45 mm, 7 valsar
• Renstrummans yta: l x b: 1 300 x 750 mm,
utmatningshöjd rensad ved: 1 800 eller 1 950 mm
• Fyllnadshöjd: minst 2,5 m
• Mått: l x b x h: 2 400 x 1 600 x 2 300 mm

Extrautrustning till LogFix

LogFix med valbar tillgångssäkring (Z): högkvalitativ ved
i en handvändning. Med den radiostyrda manövreringen
är det bekvämt att koppla på och av LogFix.

Benämning

F0003402

Komplettering till tillgångssäkring för LogFix med eldrift, Vikt: ~ 170kg

F0003403

Komplettering till tilllgångssäkring för LogFix med motordrift, Vikt: ~ 170kg

F0003483

Underställ för LogFix (utan åtkomstsäkring) vid bruk av en PF med vridbord,
påfyllningshöjd: min. 2,8 m

F0003492

Transportbandsglidränna efter LogFix, överföringshöjd ca 1 m

De roterande valsarna frigör veden från oönskade spån
och barkflisor.

SPECIAL

Artikel-nr

Ett valbart transportband under renstrumman överför
avfallet till en valfri behållare. De rensade vedträna
faller här ned i en PackFix-fyllnadstrumma.
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ProfiHäcksler 300K1

Proffsmaskinen för att mala avfall och förbereda kompostering med.
Artikel-nr

Typ

M3251S

E7, 5-H

M3200S

Z-D

M3261S

ProfiHäcksler 300K1 E7,5-H

B9,7-H

Vikt
kg

Drivning
7,5 kW elmotor 400V, S6, CEE 16A

~ 170

Traktor, kraftbehov 7 kW

~ 218

9,7 kW (13 PS) Briggs & Stratton Vanguard-4-takts bensinmotor,
handstarter

~ 182

Optimal malning av avfall och förberedelse
inför kompostering. Kan användas flexibelt
för buskar, perenner, kransar, trädgårds- och
sågverksavfall. Förbättrad upplösning för en

extremt snabb kompostering. Transportbandet för indragning transporterar materialet
automatiskt och kontinuerligt till trumman,
där det finfördelas.

Teknisk information:
• Trä upp till ca 5 cm Ø
• 27 roterande slagor
• Fjäderbelastat transportband för indragning
• Överbelastningskoppling
• Dubbelt användbar slaga med egg, som standard
• E- och B-drivning: kan köras på två massiva gummihjul Ø 300 mm
• Drivning från traktorn: kraftöverföringsaxel krävs, 3-punktsfäste kat. I

Extrautrustning till ProfiHäcksler 300K1
ProfiHäcksler 300K1 B9,7-H
Artikel-nr

Hackat material
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Benämning

F0002179

Timräknare för maskiner med eldrivning

F0001806

Timräknare för maskiner med kraftuttagsdrivning (Reed-kontakt), med varvtalsvisning

F0001482

Timräknare för maskiner med bensinmotor

F0002660

Slagor med egg, set (27 st.)

Z1201760

Slagor med egg, set (1 st.)

Z2000638

Kraftöverföringsaxel Walterscheid W-Line med överbelastningskoppling

Fjäderbelastat transportband för indragning

Funktionen hos ProfiHäcksler 300K1

HackBlitz 500

Den robusta proffsmaskinen för enkel sönderdelning av trägårdsavfall, grenar osv.
Artikel-nr

Typ

M4605

Z-W-D

Traktor, kraftbehov 35 kW
hydrauliskt driven övre indragningsvals (tillförsel och återgång)

Den robusta Hackblitz 500 hanterar trädgårdsavfall och grenar. Tillförseln av materialet till
hackningsskivan sker jämnt via tratt och indragningsvalsar. Den speciella trattlutningen
gör så att materialet kan dras in snabbt och
utan problem. På hackskivan är en hackkniv

HackBlitz 500 Z-W-D

Vikt
kg

Drivning

~ 340

monterad, vars geometri garanterar en effektiv hackning. Motskivan är enkel att ställa in
och ger optimala resultat. Utmatningen sker
via ett 2,2 m högt utmatningsrör.

Teknisk information:
• Trä upp till ca 10 cm Ø
• Hackskiva Ø 500 mm
• 160 mm bred och 200 mm hög trattöppning
• Svängbart, 2,2 m högt utmatningsrör
• 3-punktsfäste kat. I + II

Extrautrustning till HackBlitz 500
Artikel-nr

Hackmaterial

Benämning

F0001516

Hackknivsset (2 st.) med 6 st. skruvar

Z2000660

Kraftöverföringsaxel Walterscheid W-Line max. 900 Nm (överbelastningskoppling)

Z2000646

Kraftöverföringsaxel Walterscheid W-Line max. 900 Nm (överbelastningskoppling
och friläge för traktor med hydraulisk kraftuttagskoppling)

Tillförseln av hackmaterialet sker via en indragningsvals.

HackBlitz 500 med drivning via kraftuttag i transportläge.
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Barkningsmaskiner
Proffsbarkningsmaskiner i toppklass. Så barkar och spetsar du ditt rundvirke: med SchälProfi förvandlas en stam till
en stolpe på nolltid. Och för de mindre arbetena står den
praktiska stolp-, spetsnings- och barkningsmaskinen klar
att användas.

Alla fördelar
i korthet

Praktisk och säker hantering
Olika driftsmöjligheter för
individuella användningsområden
Lång livslängd genom robust,
kompakt konstruktion

Få reda på hur
Posch-maskiner fungerar.
Gå till vår webbplats:
www.Posch.com/video.
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Stolp-, spetsnings- och barkningsmaskin
För att spetsa och barka stolpar.
Artikel-nr

Typ

M1371E

E5,5

M1373E

E5,5D

M1372E

Z

M1374E

Stolp-, spetsnings- och barkningsmaskin E5,5

•
•
•
•
•

Z-E5,5

Drivning

Vikt
kg

5,5 kW elmotor 400V, S6, CEE 16A, tvåspårig kilremsdrivning

~ 132

5,5 kW specialmotor 400V, S6, CEE 16A
Barkningsskiva monterad direkt på motoraxeln

~ 104

Traktor, kraftbehov 7,5 kW, tre kilremmar

~ 138

• Traktor
• 5,5 kW elmotor 400V, S6, CEE 16A

~ 156

Barkningsskivor Ø 500 mm
Sned uppläggning med barkningsskivskydd
Eldrivning: motorskyddsbrytare, fasvändare, nollspänningsutlösare och
Bromsanordning, kan köras på två massiva gummihjul Ø 250 mm
Drivning från traktorn: kraftöverföringsaxel krävs, 3-punktsfäste kat. I

Extrautrustning till stolp-, spetsnings- och barkningsmaskin
Artikel-nr

126

Benämning

Z1201720

1 st. kniv för barkningsskiva, härdad och slipad

F0001434

SM komplett knivset

Z2000635

Kraftöverföringsaxel Walterscheid W-Line

SchälProfi
Artikel-nr

Typ

M1410E

Z

M1400E
M1420E

Drivning
Traktor, kraftbehov 11kW, max. 700 U/min

~ 299

E11

11 kW elmotor 400V, S6, CEE 32A

~ 314

Z-E11

• Traktor
• 11 kW elmotor 400V, S6, CEE 32A

~ 354

Barkning och spetsning i ett arbetsmoment
– det är möjligt med SchälProfi. Trästammen
läggs upp på frammatningsanordningen, som
automatiskt aktiverar det efterföljande bark-

SchälProfi ZE tillval: träavläggningsyta (F0001339)
för styrning av långa stammar (över 3 m) med
svängningsanordning

Vikt
kg

SPECIAL

Proffsmaskinen för barkning och spetsning av trä.

ningsförloppet. Samtidigt startar matningen,
som kan ställas in ställas in steglöst och till
den önskade in till den önskade ytkvaliteten.

Teknisk information:
• 4 upp till 20 cm resp. 7 upp till 24 cm trädiameter
• 7 upp till 9 löpmeter per minut som genomsnittlig barkningseffekt vid en stamdiameter
från 10 upp till 15 cm
• Svängbart anslag för spetsanordningen
• Steglöst justerbar matning
• Inbyggt utblås som transporterar bort flygande spån
• Avfasningsanordning för avfasning av trästammarna
• Vid eldrivning: motorskyddsbrytare, nollspänningsutlösare och bromsanordning
• Vid drivning från traktorn: kraftöverföringsaxel krävs, 3-punktsfäste kat. I + II
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Extrautrustning till SchälProfi

F0001574
F0001338

Timräknare för maskiner med Z- och ZE-drivning

F0001566

Förlängning, utmatningsrör 350 mm

F0001567

Förlängning, utmatningsrör 500 mm

F0001360

3-punktsfäste för transport av maskiner med eldrivning

F2007733

Matningsskruv Ø 80 x 120 mm, stigning 10 mm (guld-silver), för trä-Ø mindre än 70
mm

F2007588

Matningsskruv Ø 80 x 120 mm, stigning 12 mm (guld-silver)

F0001584

Underlag för täckning av matningsskruv

Z1201700

1 st. reservkniv för barkningsskiva (4 st. behövs)

F0001435

1 set reservknivar (4 st.)

F0001339

A112
Z2000653

Med SchälProfi kan man enkelt barka och sedan spetsa trästammar.
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Benämning

Underlag till träet för enkel styrning av långa stammar (över 3 m) med
svängningsanordning (för el- och ZE-drivning)
Underlag till träet för enkel styrning av långa stammar (över 3 m) med
svängningsanordning (för kraftuttagsdrivning)

Efterslipning av 1 set knivar (4 st.)
Kraftöverföringsaxel Walterscheid W-Line

S P E C I AL

Artikel-nr
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Garanterat Paldu!
Holzspalter 1050 och Horizontalspalter 550
Kraftfull elmotor – även med 230 V, speciellt tystgående pump, snabb tillförsel och
återgång, tvåhandssäkerhetskoppling, fjädrade trähandtag, skötselfria teflon(R)-Bowdenkablar, extralång zinkbelagd klyvkniv, stabilt klyvbord, praktisk träavläggningsyta
som extrautrustning, stabil konstruktion för säkert arbete.

Holzspalter 1100
Drev från E-motor respektive traktor, patenterad hållspets, snabb klyvning via två
framåthastigheter, tystgående industripump av gjutjärn för lång livstid, klyvknivsföring
i mässing, trepunktsupphängning, sänkbar cylinder för transport och lagring samt klyvbord och lyftanordning som extrautrustning.

Paldu-sågar
Drivning med elmotor respektive från traktor, enkelt byte av sågklingan, lättkörda hjul av
massivt gummi, högkvalitativa sågblad, som standard motorskyddsbrytare med bromsanordning. Pålitlig. Stabil. Säker användning.

Producerat hos Posch Österrike.
Garanterad 20-årig reservdelshållning.
Stort återförsäljarnät.
På så vis har du alltid en Posch-partner närheten.

www.paldu.com
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Holzspalter 1050
Kraftfull vedklyv med 6 t klyvkraft, inställbart klyvslag och verktygslös höjdinställning av klyvbordet, vilket ger en ergonomisk klyvning. Max. vedlängd: 105 cm
max. hastighet hos tryckdelen cm/s

Artikel-nr

Utrustning

M6153S

3 kW elmotor 400 V, S6, CEE 16 A med fasvändare.

M6151S

3 kW elmotor 230 V, S6, skyddskontaktsbrytare 16 A

(Starkström) Klyvkraft: 6 t, klyvslag: 540 mm.

(Ljusström) Klyvkraft: 5 t, klyvslag: 540 mm.

M6154
(Bensin)

3,4 kW Honda-bensinmotor, klyvkraft: 6 t,
klyvslag: 540 mm.
Förbrukning: 0,5-0,7 l/h, Tankinnehåll: 1,3 l

Vikt

Tillförsel

Återgång

5

31

≈ 102 kg

5

25

≈ 102 kg

4

20

≈ 112 kg

Extrautrustning
Artikel-nr

Benämning

F0002254

Träavläggningsyta

F0001831

Klyvkors

F0001654

Specialkniv med rullar för meterved

Tillval:
träavläggningsyta

Klyvkors (F0001831)

Enkelt och snabbt

Specialkniv med rullar för meterved
(F0001654)

Horizontalspalter 550
Kraftfull vedklyv med 6 t klyvkraft, två tillföringshastigheter, klyvslag som kan ställas in steglöst
och stabil konstruktion för säkert arbete. Max. vedlängd: 55 cm
max. hastighet hos tryckdelen cm/s

Artikel-nr

Utrustning

M2797S

3 kW elmotor 400 V, S6, CEE 16 A med fasvändare.

M2796S

3 kW elmotor 230 V, S6, skyddskontaktsbrytare 16 A

(Starkström) Klyvkraft: 6 t, klyvslag: 540 mm.

(Ljusström) Klyvkraft: 5 t, klyvslag: 540 mm.

M2800
(bensin)

Honda-bensinmotor 2,9 kW
Klyvkraft: 6 t, klyvslag: 540 mm,
Förbrukning: 0,5-0,7 l/h, Tankinnehåll: 1,3 l

Vikt

Tillförsel

Återgång

6 / 12

14

≈ 102 kg

5 / 10

11

≈ 102 kg

3/6

9

≈ 108 kg

Nivå 1/nivå 2

Extrautrustning
Artikel-nr

Benämning

F0001893

Vändningsklyvkors

F0001899

Träavläggningsyta

Horisontalklyv 550 med bensinmotor

Klyvkors (F0001893)

Träavläggningsyta (F0001899)

3135

Holzspalter 1100-9E
Kraftfull vedklyv för meterved med 9 t klyvkraft. Patenterad hållarspets, två tillföringshastigheter. Max. vedlängd: 110 cm.
max. hastighet hos tryckdelen cm/s

Artikel-nr

Utrustning

M6606
E3

M6608
E3-230 V

M6609
E3D-230V

Vikt

Tillförsel

Återgång

3 kW, elmotor 400 V, S6, CEE 16 A

5 / 11

8

≈ 236 kg

3 kW, elmotor 230 V,
skyddskontaktsbrytare 16 A, klyvkraft: 7,5 t.

3/8

5

≈ 246 kg

2 / 18

13

≈ 250 kg

Nivå 1/nivå 2

M6609 E3D-230V
3 kW elmotor 230 V, S6, tvåstegspump

Holzspalter 1100-12Z
Kraftfull vedklyv med traktordrivning och 12 t klyvkraft. Patenterad hållarspets,
två tillföringshastigheter, tystgående industrigjutjärnspump för lång livslängd.
Max. vedlängd: 110 cm
max. hastighet hos tryckdelen cm/s

Artikel-nr

Utrustning

M6602S
PZG

M6604S
PZGE5,5

M6600

Vikt

Tillförsel

Återgång

Drivning från traktor, oljepump med litereffekt
23 l/min vid 380 U/min fastmonterad, kraftbehov:
9,5 kW, kraftöverföringsaxel krävs, 3-punktsfäste.

8 / 16

15

≈ 246 kg

• Drivning från traktor, oljepump fastmonterad
• 5,5 kW elmotor 400 V, S6, CEE 16 A

8 / 16
5 / 10

15
9

≈ 294 kg

Traktorhydraulik, hydraulikmuff till tillförsel
och återgång av konstruktionsstorlek 3 krävs.
Komplett med anslutningsslangar och
hydraulikkontakt. Trycklös återgång krävs!
Max. matningseffekt hos pumpen 16 l/min

5 / 11

10

≈ 220 kg

Nivå 1/nivå 2

Extrautrustning
Artikel-nr

Benämning

F0002604

Eftermonteringsset för eldrivning, 5,5 kW elmotor 400 V

F0002710

Stocklyft

Z2000635

Kraftöverföringsaxel

F0002602

Klyvningsbord är avsett att användas till vedklyvningsmaskin 1100-9E och 1100-12Z

3-punktsfäste som standard

1364

Tillval: stocklyft

Holzspalter 1100-15Z
Kraftfull vedklyv med traktordrift och 15 t klyvkraft. Patenterad trähållarspets,
två frammatningshastigheter, tystgående industrigjutjärnspump för lång livslängd.
Max. vedlängd: 110 cm.
max. hastighet hos tryckdelen cm/s

Artikel-nr

Utrustning

Drivning från traktor, oljepump med litereffekt
33 l/min vid 540 U/min fastmonterad. Kraftbehov:
12 kW, kraftöverföringsaxel krävs, 3-punktsfäste.
M6614S • Drivning från traktor, oljepump fastmonterad
PZGE5,5D • 5,5 kW elmotor 400 V, S6, CEE 16 A
M6612S
PZG

M6610

Traktorhydraulik, hydraulikmuff till tillförsel
och återgång av konstruktionsstorlek 3 krävs.
Komplett med anslutningsslangar och
hydraulikkontakt. Trycklös återgång krävs!
Max. matningseffekt hos pumpen 30 l/min

Vikt

Tillförsel

Återgång

8 / 14

17

≈ 306 kg

8 / 14
3 / 14

17

≈ 352 kg

7 / 13

15

≈ 263 kg

Nivå 1/nivå 2

Extrautrustning
Artikel-nr

Benämning

F0002646

Eftermonteringsset för eldrivning, 5,5 kW elmotor 400 V

F0002710

Stocklyft

Z2000635

Kraftuttagsaxel

F0002648

Klyvbord

Holzspalter 1100-19Z
Kraftfull vedklyv med traktordrivning och 19 t klyvkraft. Patenterad hållarspets,
två tillföringshastigheter, tystgående industrigjutjärnspump för lång livslängd.
Max vedlängd: 110 cm.
max. hastighet hos tryckdelen cm/s

Artikel-nr

Utrustning

M6622S
PZG

M6624S
PZGE5,5D

M6620

Vikt

Tillförsel

Återgång

Drivning från traktor, oljepump med litereffekt
33 l/min vid 540 U/min fast monterad. Kraftbehov:
14 kW, kraftöverföringsaxel krävs, 3-punktsfäste.

7 / 14

14

≈ 328 kg

• Drivning från traktor, oljepump fastmonterad
• 5,5 kW elmotor 400 V, S6, CEE 16 A

7 / 14
3 / 14

13

≈ 366 kg

Traktorhydraulik, hydraulikmuff till tillförsel
och återgång av konstruktionsstorlek 3 krävs.
Komplett med anslutningsslangar och
hydraulikkontakt. Trycklös återgång krävs!
Max. matningseffekt hos pumpen 30 l/min

6 / 13

12

≈ 285 kg

Nivå 1/nivå 2

Extrautrustning
Artikel-nr

Benämning

F0002647

Eftermonteringsset eldrivning 5,5 kW

F0002710

Stocklyft

Z2000635

Kraftuttagsaxel

F0002648

Klyvbord

Transportläge med
sänkt cylinder.
Tillval: eldrivning och
stocklyft.

Tvåhands-säkerhetsmanövrering som
standard

Klyvkniv med mässingsskenor med lång
livslängd, som standard

5
137

Wippsäge 600
Praktisk såg med stark elmotor – även med 230 V, ergonomiskt plasthandtag för vippaktivering
och transport, 600 mm Chrom-Vanadium-sågklinga.
Artikel-nr

M1332
(Starkström)

M1333W
(Ljusström)

W

Utrustning

Vikt

3 kW elmotor 400 V, S6, CEE 16 A med fasvändare och bromsanordning.
Max. sågningsdjup: 19 cm och max. vedkantslängd: 25 cm (se bild).
Massiva gummihjul 200 mm.

≈ 90 kg

2,6 kW elmotor 230 V, S6, skyddskontaktsbrytare 16 A, bromsanordning.
Max. sågningsdjup: 19 cm och max. vedkantslängd: 25 cm. Massiva
gummihjul 200 mm.

≈ 90 kg

Pristillägg för vippsåg med en WIDIA-sågklinga istället för
kapsågklingan som ingår som standard

Extrautrustning
Artikel-nr

Benämning

Z1300060

Chrom-Vanadium-sågklinga, Ø 600 mm, 56 tänder, borrhål 30 mm, som standard

Z1300072

WIDIA-sågklinga, Ø 600 mm, 40 tänder, borrhål 30 mm

Wippsäge 700
Praktisk såg med stark elmotor, ergonomiskt plasthandtag för vippaktivering och transport, 700
mm WIDIA-sågklinga (42 tänder) för högre sågningseffekt.
Artikel-nr

M1330
(Starkström)

Utrustning

Vikt

4 kW elmotor 400 V, S6; CEE 16 A med fasvändare och bromsanordning.
Max. sågningsdjup: 23 cm och max. vedkantslängd: 35 cm (se bild).
Massiva gummihjul 250 mm.

Extrautrustning
Artikel-nr

WIDIA-sågklinga, Ø 700 mm, 42 tänder, borrhål 30 mm, som standard

Z1300103

WIDIA-sågklinga, Ø 700 mm, 84 tänder, borrhål 30 mm

F0003137

Anslutning för spånutsugning 100 mm

Sågningsdjup

1386

Benämning

Z1300105

Vedkantslängd

Enkel att transportera

Brytare

≈ 110 kg

Wippsäge 700-Z
Praktisk såg med traktordrivning, ergonomiskt plasthandtag för vippaktivering, 700 mm WIDIAsågklinga (42 tänder) och kraftöverföringsaxel.
Artikel-nr

M1331

Utrustning

Vikt

Drivning från traktorn, drivningsvarvtal 540 U/min. inkl. kraftöverföringsaxel med glidkoppling, max. sågningsdjup: 23 cm och max. vedkantslängd: ≈ 138 kg
35 cm (se bild) 3-punktsfäste kategori I och II.

Extrautrustning
Artikel-nr

Benämning

Z1300105

WIDIA-sågklinga, Ø 700 mm, 42 tänder, borrhål 30 mm, som standard

Z1300103

WIDIA-sågklinga, Ø 700 mm, 84 tänder, borrhål 30 mm

F0002941

Transporthjälp

med kraftöverföringsaxel

3-punktsfäste

WIDIA-sågklinga (Z1300103)

Rolltischsäge 700-Z
Praktisk såg med traktordrivning, rullbord med kullagrad styrning, 700 mm WIDIA-sågklinga (42 tänder) och kraftöverföringsaxel. Max. sågningsdjup: 24 cm.
Artikel-nr

M1340

Utrustning
Drivning från traktorn, drivningsvarvtal 540 U/min. inkl.
kraftöverföringsaxel med glidkoppling, 3-punktsfäste kategori I och II.

Vikt

≈ 143 kg

Extrautrustning
Artikel-nr

Benämning

Z1300105

WIDIA-sågklinga, Ø 700 mm, 42 tänder, borrhål 30 mm, som standard

Z1300103

WIDIA-sågklinga, Ø 700 mm, 84 tänder, borrhål 30 mm

Rullbordssåg med kraftöverföringsaxel

Rullbordet är öppet

Rullbord med kullagrad styrning
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