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HL3000G / HL3000GMHL3000G / HL3000GM

PRODUKTDATA
HL3000GM  (Motor & PTO)

Trykkraft max 30 t

Stammelængde max. 1100 mm

Cylindervandring 948 mm

Fremløbshastighed 1 / 2
Motor: 12.5 / 3.,7 cm/s 
PTO: 21.5 / 5.7 cm/s

Returhastighed
Motor: 6.7 cm/s  
PTO: 10.4 cm/s

Motor 400 V + PTO

Motorydelse 5500 W

30 T BRÆNDEKLØVER

Den kraftigste brændekløver i vores sortiment er den ideelle løsning til tunge opgaver. 
Faktisk har kløveren et tryk på 30 ton og med en stammelængde på max. 1100 mm, 
kan der kløves tørt hårdttræ. Kløveren fås om en kombinationsmodel med motor og 
kardanakseltræk eller kun med kardanakselstræk. Leveres med stammeløfter, så du 
slipper for de besværlige tunge løft.

• Fås med en kombination af kardanaksel- og motordrev eller med rent 
kardanakseltræk

• Trykkraft 30 ton

• Kløver ubesværet hårdt eller blødt træ op til 1100 mm længde

• Den lave bundplade gør det nemmere at opfange stammer

• Variabelt indstilleligt cylindervandring

• Store kørehjul for let transport 

• Den nedsænkbare cylinder og de foldbare holdearme gør det muligt at 
transportere og opbevare  kløveren på en pladsbesparende måde

• Optimal sikkerhed vha. to-hånds-betjening  

• 3-punkts ophæng for let transport med traktor

• Vridfast, pulverbelagt stålkonstruktion

• Inkl. sikkerhedsudstyr på begge sider samt stammeløfter

 ELECTRIC + PTO

HL3000G
(PTO)

HL3000GM
(Motor + PTO)

PTO

LOGISTISKE DATA
HL3000GM (Motor & PTO)

Vægt netto / brutto 373.1 / 386.1 kg

Dimension emballage 970 x 680 x 2000 mm

Artikelnummer 5905510902

EAN 4046664072058

20 container 20 stk.

40 container 41 stk.

40 HQ container 41 stk.

HL3000G  (PTO)

Artikelnummer 5905510903

EAN 4046664072041

Bundplade

Sikkerhedsudstyr

Induktionsmotor
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405 MM BRÆNDESAV 

Gå vinteren sikkert i møde med denne nye brænde-vippesav. Med denne sav klares 
brændesavningen let og effektivt i en behagelig arbejdshøjde. 

• Robust stålkonstruktion

• Stor skæreydelse

• Inkl. længdestop

• HW-Klinge-Ø 405 mm

• Stabil, vridfast stålkonstruktion

• Med det nye patenterede beskyttelsesdæksel er risikoen for personskade 
næsten umulig. Når beskyttelsesdækslet åbnes, er savning ikke muligt.

HS410HS410

PRODUKTDATA
Dimensioner L x B x H 1002 x 737 x 1046 mm

Klinge Ø 405 mm

Skære Ø max. 140 mm

Skære Ø min. /max. 300 – 1000 mm

Omdrejninger 2800 omdr. / min.

Motor 230 V~

Motorydelse 2200 W

 ELEKTRISK

IN
K

LU
S

IV

LOGISTISKE DATA
Vægt netto / brutto 39 / 43 kg

Dimension emballage 1075 x 776 x 247 mm

Artikelnummer 5905114901

EAN 4046664071662

20 container 150 stk. 

40 container 330 stk. 

40 HQ container 363 stk.  

405 mm
savklinge
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Wippkreissägen Anfang


