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De beste brandhoutprocessors ter wereld
Hakki Pilke ontwikkelt 's werelds meest geavanceerde brandhoutprocessors. Klanten in meer dan dertig landen, verdeeld over vijf continenten,
vertrouwen op onze machines. Wij kennen brandhoutprofessionals en zij
kennen ons. Samen met onze klanten en lokale partners vormen we een
team dat het voortouw neemt op de wereldwijde markt. Dankzij onze
internationale activiteiten en ons lokale onderhoudsnetwerk profiteren
gebruikers van onze producten overal ter wereld van de beste ondersteuning en aftersales. We zijn de meest betrouwbare en gewilde partner voor
fabrikanten van brandhout.
Hakki Pilke ontwikkelt machines op basis van de wensen en eisen die onze
klanten hebben in verband met hun werkzaamheden. Onze klantgerichte,
voortdurende en systematische kwaliteitsontwikkeling heeft onze onderneming het ISO 9001-kwaliteitscertificaat opgeleverd.
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Efficiënt,
snel,
betrouwbaar
duurzaam

Het hoogste rendement op
uw investering
Bij de aanschaf van een brandhoutprocessor is de koopprijs slechts een deel
van de kosten gedurende de levensduur van het product. Met een Hakki
Pilke brandhoutprocessor weet u zeker, dat de kosten laag blijven.
Elke Hakki Pilke brandhoutprocessor is een compacte krachtpatser met
een combinatie van Finse techniek en industrieel design. Het geavanceerde hydraulische ontwerp zorgt voor een laag brandstof- en energieverbruik en een lange levensduur van de onderdelen. De wensen van
gebruikers, productkwaliteit, een hoge productiviteit en lage bedrijfskosten vormen de basis voor ons ontwerpproces.

Dankzij de snelle inbedrijfstelling, de vloeiende houtdoorvoer en de storingsvrije werking bent u verzekerd van een voortdurende hoge productiviteit. Onderhoud is snel en eenvoudig, zodat u meer tijd overhoudt om
de machine te gebruiken.
Onze machines zijn duurzaam en behouden hun waarde. Met een Hakki
Pilke brandhoutprocessor doet u een waardevolle investering. De Hakki
Pilke is 's werelds populairste brandhoutprocessor, en niet zonder reden.
De unieke eigenschappen van de Hakki Pilke brandhoutprocessor maken
hem de beste van de wereld.

We besteden extra aandacht aan ergonomie, voor gebruiksvriendelijke
machines. De Hakki Pilke brandhoutprocessor kan veilig worden gebruikt
in alle omstandigheden.

GEBRUIKSVRIENDELIJK

ERGONOMISCH
VEILIG

ZICHTBARE KOSTEN
- aanschafprijs

OVERIGE KOSTEN GEDURENDE LEVENSDUUR
- bedrijfskosten
- brandstof-/elektriciteitskosten
- onderhoudskosten
- productie-efficiëntie
- goede restwaarde

VOORDELEN

LAGE
BEDRIJFSKOSTEN

HOGE
RESTWAARDE

HOGE
PRODUCTIVITEIT

MODERNE
UITSTRALING
LAAG
ENERGIEVERBRUIK

4

HAKKI PILKE BRANDHOUTPROCESSORS

DUURZAAM

HAKKI PILKE BRANDHOUTPROCESSORS

5

EASY 50S

Easy 50 S

470
mm

De Hakki Pilke Easy 50s is de krachtigste professionele brandhoutprocessor in zijn klasse. Hij produceert één kubieke meter brandhout met zeven
kloofslagen en dankzij de automatisch gereguleerde kloofkracht is dit een
efficiënte en productieve machine.

600

De Hakki Pilke Easy 50s is een ergonomische krachtpatser voor de professional. De
machine is zeer gebruiksvriendelijk dankzij het praktische bedieningspaneel. Invoeren,
zagen en kloven worden geregeld met één handige joystick. Met de aparte regelklep
kan de transportband worden gestopt of omgekeerd. Dankzij de verstelbare steunpoten is de machine eenvoudig op te stellen op een ongelijke ondergrond. Ook het
werkplatform is voorzien van verstelbare poten.

t

Deze lichtgewicht machine heeft een ideale gewichtsverdeling, zodat hij veilig kan
worden vervoerd met de driepuntsophaning van een middelgrote trekker. Dankzij de
superieure kenmerken is de Hakki Pilke Easy 50s de favoriete brandhoutprocessor van
professionals die werken met brandhout van de hardste houtsoorten ter wereld.

mm

30

De bovensteun is voorzien van een
snelvergrendelingsmechanisme dat de
machineconstructie merkbaar verstevigt.

• EFFICIËNTE PROFESSIONELE
PROCESSOR VOOR INDUSTRIËLE
BRANDHOUTPRODUCTIE

TECHNISCHE SPECIFICATIES

• AANDRIJVING VIA CARDAN/AFTAKAS, ELEKTRISCH OF COMBI
• KAN WORDEN UITGERUST MET
VERSCHILLENDE HOUTTAFELS EN
KLOOFMESSEN

Gebruiksvriendelijk bedieningspaneel
met een joystick voor invoeren, zagen
en kloven.

Optionele toebehoren
Kloofmes

2/4-, 8-,
12-voudig

3–30 t

Verlengstuk uitvoerband **

1m

20”

Olieverwarmer

Aandrijving:

cardan/aftakas, elektrisch of combi

Accessoires

Kloofmes

6-voudig

HakkiFeed tafel

Lengte uitvoerband

4m

Breedte uitvoerband

400 mm

Invoerband (breedte x lengte)*

0,3 x 2,85 m

Max. houtdoorsnede

470 mm

Max. houtlengte

600 mm

Max. kloofkracht
Zaagblad

422, 471,
472

Hakki Pilke trommelzeef
Hakki Pilke rollerreiniger
Powerpack/aandrijfunit

Standaarduitrusting
* lengte met hydraulische invoerrol
** Let op bij transport. Zie pagina 26.

Set voor hydraulische aansluiting op invoer
Hydraulische invoerband
Hydraulische invoerrol
Invoergeleideplaat
Hydraulische stamaandrukker
Beschermkap
Automatische oliesmering van ketting
Optische meetinrichting
Hydraulische hoogte-instelling van het kloofmes
Automatische regulatie van de kloofkracht (3 instellingen)
Hydraulisch verticaal en horizontaal zwenkbare uitvoerband

Met de afneembare lier kan het kloofmes
snel en veilig worden vervangen.

Snelheidsregelaar uitvoerband + omkeren
Reiniging op uitvoerband
Hydraulische afzuiger voor verwijderen van zaagsel
Oliekoeler
Verstelbaar werkplatform

AFMETINGEN in transportstand
Hoogte

2900 mm

Lengte

3100 mm

Breedte

1520 mm

Gewicht

2200 kg

Standaard voorzien van reiniging op
uitvoerband.
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TECHNISCHE SPECIFICATIES
Max. houtdoorsnede

430 mm

Max. houtlengte

600 mm

Max. kloofkracht

15 t

Zaagblad

18”

Aandrijving:

cardan/aftakas, elektrisch of combi

Kloofmes

6-voudig

Afmetingen uitvoerband

0,25 x 4 m

Lengte invoerband *

2,5 m

De houtgeleideplaten zorgen
ervoor dat zelfs de kortste
gezaagde houtblokken netjes
in het kloofkanaal vallen.

Een ongeëvenaarde gebruikersvriendelijkheid waarmee u brandhout kunt
verwerken met slechts twee knoppen.

Standaarduitrusting
Set voor hydraulische aansluiting op invoer
Hydr. klep accessoires
Hydraulische invoerband
Invoergeleideplaat

43 PRO

Hydr.klep voor invoerassistent
Hydraulische stamaandrukker
Beschermkap

430
mm

De Hakki Pilke 43 Pro is een unieke brandhoutprocessor op basis van de
Easy 42, een model dat zeer geliefd is bij professionele gebruikers. Ondanks
het extra robuuste frame is de machine compact en licht. De productiviteit
van de machine is verbeterd met het uitstekende vertragingsvrije HakkiSplitTM-kloofmechanisme en nieuwe eigenschappen die zorgen voor een
ononderbroken doorvoer: een hydraulische stamaandrukker, een hydraulisch intrekbare meetinrichting en houtgeleidingsplaten. Gaat u de machine
voornamelijk gebruiken voor het bewerken van grote houtblokken of het
produceren van forse stukken brandhout, dan kunt u ook kiezen voor de
bredere uitvoerband van de Easy 50s.
De gebruiker heeft vooral baat bij de volledig vernieuwde gebruiksvriendelijkheid.
Met de HakkiCutTM-zaagbesturing bent u verzekerd van optimaal zaagvermogen en
kunt u de hele zaagbewerking uitvoeren met één knop op de joystick. In combinatie met de automatische, hydraulische kettingspanner en de automatische kettingsmeerpomp, die wordt ingeschakeld tijdens het zagen, zorgen deze functies ervoor
dat de zaagketting en zaagblad lang meegaan en dat u altijd verzekerd bent van
ongeëvenaarde efficiëntie. De optioneel te gebruiken invoerassistent voert automatisch de stam in tijdens de kloofbeweging, zodat het volgende te zagen blok al
klaarligt bij de opgaande beweging van het Kloofmes.
De 43 Pro zit boordevol kostenbesparende functies. Dankzij de grote olietank hoeft
de olie minder vaak ververst te worden en kan de machine langer draaien in alle
omstandigheden, van Alaska tot Australië. Door de betrouwbare elektrische bediening zijn er minder elementen en onderdelen die onderhoud vereisen. De hoeveelheid kettingolie kan eenvoudig worden aangepast en de kettingolietank kan in een
kwestie van seconden worden vervangen. De krachtoverbrenging werkt zonder
V-snaren, voor jarenlange betrouwbaarheid en prestaties met minimale elektriciteits- of brandstofkosten.

600
mm

15
t

AC10 automatische kettingspanner (hydraulisch)
HakkiCutTM-zaagbesturing

De machine is eenvoudig te bedienen via
het ergonomische en gebruiksvriendelijke
bedieningspaneel.

Automatisch geoptimaliseerde zaagsnelheid
Automatische oliesmering van ketting
Hydraulisch intrekbare houtmeetinrichting
HakkiSplitTM vertragingsvrij kloven (3 snelheden)
Geleiders voor gestuurde houtgeleiding (geleideplaten)
Hydraulische hoogte-instelling van het kloofmes
Reiniging op uitvoerband
Zwenkbare uitvoerband
Snelheidsregelaar uitvoerband + omkeren
Gereedschapskist

AFMETINGEN in transportstand **

• NIEUWE GEBRUIKS
VRIENDELIJKHEID
• GELEIDEPLATEN VOOR
GESTUURDE
HOUTBEGELEIDING
• STANDAARD VOORZIEN
VAN AUTOMATISCHE
HYDRAULISCHE
KETTINGSPANNER
• KRACHTIG ZONDER
VERLIES VAN SNELHEID

Hoogte

2560 mm

Lengte

2540 mm

Breedte

1400 mm

Gewicht

1400 kg

Met de hydraulische stamaandrukker
kunnen houtblokken van elk formaat
moeiteloos worden gezaagd.

Optionele toebehoren
Verstelbaar werkplatform
Kloofmes

2/4-, 8-, 12-voudig
16-voudig voor zacht
hout

Grote uitvoerband met hydraulische
horizontale en verticale instelling

4 m x 400 mm
13’1” x 1’4”

Verlengstuk uitvoerband ***

1m

Hydraulische afzuiger voor verwijderen van zaagsel
Olieverwarmer
Oliekoeler

Accessoires
HakkiFeed tafel
Hakki Pilke trommelzeef
Hakki Pilke rollerreiniger

422, 471, 472
* lengte met hydraulische invoerrol
** combimodel met standaard transportband
*** Let op bij transport. Zie pagina 26.

De AC10 automatische kettingspanner
zorgt voor een optimale spanning
van de zaagketting. De ketting kan
eenvoudig worden vervangen zodra de
kettingspanning wordt vrijgegeven met de
afgebeelde hendel; geen gereedschap nodig.

Powerpack/aandrijfunit
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TECHNISCHE SPECIFICATIES
Max. houtdoorsnede

380 mm

Max. houtlengte

600 mm

Max. kloofkracht

10 t

Zaagblad

16”

Aandrijving

cardan/aftakas, elektrisch of combi

Kloofmes

2/4-voudig

Lengte uitvoerband

4m

Lengte invoerband

2,2 m

Standaarduitrusting
Set voor hydraulische aansluiting op invoer
Hydr. klep accessoires
Hydraulische invoerband
Beschermkap
AC10 automatische kettingspanner (mechanisch)
HakkiCutTM-zaagbesturing

Pro-serie
met
ongeëvenaarde
kracht en
efficiëntie

Automatisch geoptimaliseerde zaagsnelheid
Automatische oliesmering van ketting
Hydraulische instelling van het kloofmes
Automatisch snelheidsventiel
Zwenkbare uitvoerband
Snelheidsregelaar uitvoerband + omkeren
Reiniging op uitvoerband
Gereedschapskist

AFMETINGEN in transportstand

Met de Hakki Pilke 38 Pro kunt u efficiënter dan ooit brandhout verwerken. Dankzij de gebruiksvriendelijke, ergonomische en efficiënte
HakkiCutTM-zaagbediening kunt u zagen met een druk op de knop van
de joystick. Tijdens het zagen wordt de daalsnelheid van het zaagblad
automatisch aangepast aan de weerstand, voor een efficiënte en snelle
werking. Met zijn kloofkracht van 10 ton kan de 38 Pro zelfs het hardste
hout kloven met een kloofcyclus van maximaal 3 seconden.

Hoogte

2520 mm

Lengte

2480 mm

Breedte

1300 mm

Gewicht

880 kg

Optionele toebehoren
Invoergeleideplaat
Optische meetinrichting
Kloofmes

De 38 Pro heeft een AC10 automatische kettingspanner. Het gepatenteerde AC10-systeem houdt de ketting op de optimale spanning, zodat het zaagproces nog efficiënter
verloopt en de levensduur van de ketting en zaagblad optimaal zijn. Met de joystick
kunt u niet alleen zagen en kloven, maar ook de hoogte van het kloofmes aanpassen
en de invoerband bedienen. De 38 Pro is bovendien voorzien van de bekende Hakki
Pilke reinigende uitvoerband, die zaagafval van brandhout scheidt zonder extra accessoires. De machine heeft daarnaast een nieuwe bedieningsklep voor de uitvoerband,
die kan worden gebruikt om de band naar wens om te keren of te stoppen.

38 PRO

Hydraulische invoerrol

6-, 8-voudig
12-voudig voor
zacht hout

380

1m

600

Hydraulisch zwenkbare uitvoerband

Elektrische bediening voor zagen en
kloven met slechts twee knoppen.

Verlengstuk uitvoerband

mm

mm

Hydraulische afzuiger voor verwijderen van zaagsel
Olieverwarmer

10

Oliekoeler

Accessoires

t

HakkiFeed tafel

371, 422, 471, 472

HakkiLift

381

Hakki Pilke trommelzeef
Hakki Pilke rollerreiniger

• NIEUWE GEBRUIKERS
VRIENDELIJKHEID
• ELEKTRISCHE BEDIENING VOOR
ZAGEN EN KLOVEN
• KRACHTIG

Powerpack/aandrijfunit

Standaard voorzien van gepatenteerde
reinigende uitvoerband. De ruimte aan
het einde van de uitvoerband scheidt
zaagafval van brandhout. Reiniger is ook
uit te schakelen.

• GEEN V-SNAREN OF ANDERE
AAN SLIJTAGE ONDERHEVIGE
MECHANISME
10

PRO-SERIE – EEN NIEUWE GENERATIE NEEMT HET VOORTOUW

De AC10 en de elektrische zaagbediening
zorgen samen voor een snelle en
ononderbroken werking.

Het ergonomische, gebruiksvriendelijke
bedieningspaneel bevat alle elementen die
nodig zijn om de machine te bedienen.

Grote olietank en peilglas

PRO-SERIE – EEN NIEUWE GENERATIE NEEMT HET VOORTOUW
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Falcon 35

De reinigende uitvoerband scheidt het
zaagafval, voor schoner brandhout.

Standaard voorzien van handige
gereedschapskist.

De machine is zeer gebruiksvriendelijk
dankzij het praktische en ergonomische
bedieningspaneel.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Max. houtdoorsnede

350 mm

Max. houtlengte

500 mm

Max. kloofkracht

7t

Zaagblad

16”

Aandrijving:

cardan/aftakas,
elektrisch of combi

Kloofmes

2/4-voudig

Lengte uitvoerband

4m

Lengte invoerband

2,2 m

Standaarduitrusting
Automatische oliesmering van ketting
Automatisch snelheidsventiel
Zwenkbare uitvoerband

HAKKI PILKE BRANDHOUTPROCESSORS

Kloofmes

6-voudig

Verlengstuk uitvoerband

1m

Hydraulische afzuiger voor verwijderen van zaagsel
Oliekoeler

HakkiFeed tafel

371
(422, 471 en 472) *

HakkiLift

Falcon

Powerpack/aandrijfunit

Gereedschapskist

AFMETINGEN in transportstand
Hoogte

2530 mm

Lengte

2550 mm

Breedte

1250 mm

Gewicht

870 kg

* hiervoor is een extra hydraulische klep/ventiel vereist

Met de als accessoire verkrijgbare
koppelingen kunt u eenvoudig
hydraulische slangen aansluiten op de
machine.

FALCON 35

350

• MET ÉÉN HAND TE BEDIENEN HENDEL

12

Invoergeleideplaat

Hakki Pilke rollerreiniger

Reiniging op uitvoerband

• SNELSTE KLOOFCYCLUS IN ZIJN
CATEGORIE

• SMEREN VAN DE ZAAGKETTING MET
EEN INSTELBARE POMP

Hydraulische invoerrol

Hakki Pilke trommelzeef

Snelheidsregelaar uitvoerband

• SNEL HYDRAULISCH MECHANISME,
GEEN V-SNAREN

Hydr. klep accessoires

Accessoires

Beschermkap

Deze zeer gebruiksvriendelijke machine heeft geen V-snaren, maar een hydrau- lische zaag en transportbanden. De beschermkap uit één stuk garandeert
veiligheid en gebruiksgemak. De instelbare hydraulische pomp voor smeren van
de ketting draagt bij aan een lange levensduur van de ketting en zaagblad. De
olie voor de smeerpomp zit in een aparte tank, die snel en zonder problemen
kan worden vervangen. Het onderste deel van de machine heeft een open constructie, zodat de machine snel kan worden gereinigd. Dankzij de geïntegreerde
gereed- schapskist hebt u belangrijke gereedschappen altijd binnen handbereik.
Met ons uitgebreide assortiment aan accessoires kunt u de machine helemaal
aanpassen aan uw wensen.

Set en klep voor seriële aansluiting op invoer

Olieverwarmer

Hydraulische invoerband

De Falcon biedt in zijn categorie veruit de hoogste kloofsnelheid op
de markt en is met één hand te bedienen.

Optionele toebehoren

mm

500
Effectieve hydraulische zaag.

mm

7,0
t

HAKKI PILKE BRANDHOUTPROCESSORS
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

Raven 33

Max. houtdoorsnede

330 mm

Max. houtlengte

500 mm

Max. kloofkracht

6t

Zaagblad

15”

Aandrijving:

cardanas/aftakas en
elektrisch

Kloofmes

2/4-voudig

Lengte uitvoerband

4m

Lengte invoerband

2,2 m

Standaard voorzien van een omkeerklep
voor de invoerband

Standaarduitrusting
Hydraulische invoerband
Beschermkap
Automatische oliesmering van ketting
Automatisch snelheidsventiel
Zwenkbare uitvoerband
Omkeerklep voor invoerband
Reiniging op uitvoerband

AFMETINGEN in transportstand
Hoogte

2450 mm

Lengte

2500 mm

Breedte

1200 mm

Gewicht

820 kg

Invoer van houtblokken d.m.v.een ruwe
bandvoor intensief gebruik.

Optionele toebehoren
Set en klep voor seriële aansluiting op invoer
Hydr. klep accessoires
Invoergeleideplaat
Kloofmes

6-voudig

Verlengstuk uitvoerband

1m

Snelheidsregelaar uitvoerband

De Hakki Pilke Raven 33 is een betrouwbare en gebruiksvriendelijke brandhoutprocessor. De machine heeft een hydraulische directe
aandrijving en met de gebruiksvriendelijke bedieningshendel kunt u
de meerdere functies tegelijkertijd uitvoeren. De robuuste constructie
en de minimale behoefte aan onderhoud maken van deze machine een kostenefficiënte krachtpatser. De machine biedt voldoende
kloofkracht om zelfs de grootste houtblokken te kloven; brandhout
produceren was nog nooit zo eenvoudig.
De beschermkap uit één stuk is gekoppeld aan de werking van de machine en
voorzien van gasschokdempers, voor een veilig gebruik en eenvoudig onderhoud van de zaagketting. Bij storingen kan de beschermkap bovendien snel
worden geopend. Deze lichte machine vereist weinig vermogen en kan daarom
worden gebruikt in combinatie met lichtere apparatuur. De Raven 33 is standaard voorzien van een hydraulische invoerband en een zwenkbare hydraulische uitvoerband.

• ROBUUSTE CONSTRUCTIE
EN MINIMALE BEHOEFTE
AAN ONDERHOUD
• VEILIG IN GEBRUIK
• AAN TE PASSEN AAN
ALLE WENSEN

Olieverwarmer
Gereedschapskist

Accessoires
HakkiLift

Raven *

HakkiFeed tafel

371
(422, 471 and 472) *

Uitvoerband met eenvoudig te monteren
snelheidsregelaar als optie.

Hakki Pilke trommelzeef
Hakki Pilke rollerreiniger

* hiervoor is een extra klep vereist

Powerpack/aandrijfunit

RAVEN 33

330

Met onze accessoires kunt u deze brandhoutprocessor volledig aan uw wensen
aanpassen. B.v. een lift om de stamen op een gemakkelijke manier te laden,
of een tafel om de stammen makkelijk aan te voeren. Het 6-voudige kloofblad
verandert zelfs de grootste blokken in handzame stukken brandhout. Met
de omkeerklep van de invoerband kunt u houtblokken invoeren en omkeren,
ongeacht de machinefunctie. De Raven 33 brandhoutprocessor is ideaal voor
gezamenlijk gebruik.

mm

500
mm

6,0
t

Standaard voorzien van een hydraulisch
aangedreven en zwenkbare uitvoerband.
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HAWK 25

OH 27

OH 27

Hawk 25

270

250
mm

mm

600

400

5,5

3,5

mm

mm

t

t

De Hakki Pilke OH 27 is een praktische brandhoutprocessor voor
algemeen gebruik. De machine kan worden uitgerust met een aparte
elektrische motor of kan worden gebruikt in combinatie met een
trekker. De OH 27 heeft een uitvoerband, zodat u brandhout meteen
kunt verplaatsen naar een schuur, stapel of kar.
Afhankelijk van het gebruikte mes kunt u het hout kloven in maximaal zes stukken, zodat zelfs forse houtblokken veranderen in handzame stukken brandhout.
De cirkelzaag van de Hakki Pilke OH 27 heeft scherpe punten die moeiteloos
door modderige houtblokken zagen. Dankzij de zaagslede en de robuuste stam
vasthouder verloopt het zagen zonder problemen. De Hakki Pilke OH 27 kan
optioneel worden voorzien van een klep die automatisch de kloofcyclus versnelt,
voor houtblokken die tot 33% minder kracht vereisen.
.

• TRADITIONELE
BRANDHOUTPROCESSOR
MET CIRKELZAAG
• STANDAARD 5,5 TON
KLOOFKRACHT
• MOEITELOOS EN VEILIG
ZAGEN

De machine heeft een hydraulisch mechanisme, geen V-snaren, en vereist daardoor zeer weinig onderhoud. De Hakki Pilke Hawk 25 is een gebruiksvriendelijke en extreem efficiënte brandhoutprocessor in zijn prijsklasse. De Hawk 25 is
verkrijgbaar met een benzinemotor van 13 pk.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Max. houtdoorsnede

250 mm

Max. houtlengte

400 mm

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hoogste kloofkracht

3,5 t

Zaagblad

13”

Max. houtdoorsnede

270 mm

Aandrijving:

verbrandingsmotor

Max. houtlengte

600 mm

Kloofmes

2/4-voudig

Kloofkracht

5,5 t

Lengte uitvoerband

2m

Cirkelzaag

700 mm

Lengte invoerrek

1,8 m

Aandrijving:

aftakas/cardanas,
combi

Standaarduitrusting

Kloofmes

2/4-voudig

Lengte uitvoerband

3,2 m

Lengte zaagslede

1,8 m

Hoogte

2480 mm

Lengte

2550 mm

Breedte

800 mm

Gewicht

560 kg

Hoogte

2550 mm

Lengte

1400 mm

Breedte

2400 mm

Gewicht

475 kg

Optionele toebehoren
Kloofmes

6-voudig

Snelheidsregelaar uitvoerband

De zuinige benzinemotor verbruikt slechts
circa 1,2 l/u.

Olieverwarmer

Optionele toebehoren

Accessoires

6-voudig

HakkiFeed tafel

Automatisch snelgang ventiel

371

0,8 m

Accessoires
HakkiFeed tafel

• VEREIST ZEER WEINIG
ONDERHOUD

Automatische oliesmering van ketting

AFMETINGEN in transportstand

Verlengstuk uitvoerband

• SNEL EN EENVOUDIG TE
VERVOEREN

Beschermkap

6-voudig kloofmes verkrijgbaar als
accessoire.

Extra: widia cirkelzaagblad

Kloofmes

• VEELZIJDIGE BRANDHOUTPROCESSOR VOOR
MOBIEL GEBRUIK

AFMETINGEN in transportstand

Standaarduitrusting
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De Hakki Pilke Hawk 25 is een veelzijdige brandhoutprocessor voor
mobiel gebruik. Dankzij het transportonderstel is de machine snel en
eenvoudig te verplaatsen, bijvoorbeeld met een ATV.

De hoogte van het kloofmes kan snel en
eenvoudig worden aangepast met een
handmatig te bedienen hendel.

371
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HH 100

HH 100

EAGLE

Eagle

450

270

mm

mm

1050

450

mm

mm

7,0
t

• GEBRUIKSVRIENDELIJK

• VEILIGE EN
GOED AFGESCHERMDE
CIRKELZAAG

• ROBUUST
Wilt u lang brandhout of hebt u extra robuuste blokken te kloven,
dan is de Hakki Pilke HH 100 hydraulische houtklover met trekkeraandrijving de ideale keuze, zowel voor particulieren als voor professionals. De HH 100 wordt hydraulisch aangedreven door een trekker
met een aanbevolen vermogen van 40–50 l/min.
De lengte van de kloofcyclus kan worden aangepast aan het houtblok en de machine is uitermate eenvoudig te bedienen. U kunt zelf kiezen in hoeveel stukken
het hout wordt verdeeld door de hoogte van het Kloofmes aan te passen. De
Hakki Pilke HH 100 kan worden uitgerust met een klep die de kloofcyclus met
33% versnelt bij het kloven van hout waarvoor weinig kracht nodig is.

• KRACHTIG
• OOK GESCHIKT VOOR
TREKKERS MET EEN
LAGER HYDRAULISCH
VERMOGEN

De Hakki Pilke Eagle heeft een cirkelzaag waarmee u moeiteloos
houtblokken zaagt.
De machine is verkrijgbaar met trekkeraandrijving en in elektrische uitvoering.
De cirkelzaag heeft een hardmetalen blad dat moeiteloos door bemodderd hout
zaagt. De Hakki Pilke Eagle kan worden voorzien van transportwielen, zodat de
machine eenvoudiger kan worden verplaatst.

• KLOOFWIG MET EXTRA
STERKE PUNT
• SPIRAALKEGEL MET
SCHROEFDRAAD

TECHNISCHE SPECIFICATIES
TECHNISCHE SPECIFICATIES

Max. houtdoorsnede

270 mm

Max. houtlengte

450 mm

Max. houtdoorsnede

450 mm

Aandrijving:

cardanas, elektrisch

Max. houtlengte

1050 mm

Max. kloofkracht

7t

Standaarduitrusting

Aandrijving:

trekkerhydrauliek,
max 50 l/min

Kloofmes

2/4-voudig

AFMETINGEN in transportstand

Extra scherp zaagmes

Het automatische snelheidsventiel is een
uitstekend accessoire voor trekkers met
een lager hydraulisch vermogen (minder
dan 40 l/min).

700 mm

AFMETINGEN in transportstand
Hoogte

1300 mm

Lengte

950 mm

Breedte

1700 mm

Gewicht

185 kg

Hoogte

1100 mm

Lengte

2700 mm

Breedte

950 mm

Optionele toebehoren

Gewicht

230 kg

Transportwielen

Veilig kloven met een spiraalkegel.

Optionele toebehoren
Kloofmes

6-voudig

Snelgang ventiel

De hoogte van het Kloofmes kan
eenvoudig worden aangepast met een
handmatig te bedienen hendel.
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De machine heeft een eenvoudige
zaagslede waarin het hout wordt gezaagd
met een extra hard blad.
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Houtliften

HAKKILIFT 381

De HakkiLift-houtliften helpen u boomstammen vanaf de grond in de brandhoutprocessor te voeren. Zelfs de grootste boomstammen worden zonder problemen
naar de invoerband gebracht, voor een veilig en ergonomisch proces.

Max. houtdoorsnede

380 mm

Max. houtlengte

4000 mm

Lengte lift

2220 mm

Breedte lift

1100 mm

Gewicht

70 kg

Liftbereik

50/1000 mm

Hydraulische stamlift voor de Hakki Pilke Easy 38 brandhoutprocessor aangesloten op de hydraulische snelsluitingen aan de invoerzijde van de machine. De lift
kan rechtop aan het einde van de machine worden geplaatst voor transport. De
lift wordt bediend via de bedieningshendel van de hydrauliek van het bedieningspaneel.

De stamliften worden geleverd met een
transportsteun, zodat u de brandhoutprocessor en de houtlift samen kunt
verplaatsen binnen het werkgebied. Let
op: dit mechanisme is niet geschikt voor
wegvervoer.

HAKKILIFT FALCON
Max. houtdoorsnede

350 mm

Max. houtlengte

4000 mm

Lengte lift

2150 mm

Breedte lift

1150 mm

Gewicht

70 kg

Liftbereik

50/1000 mm

De steun is geïntegreerd in de arm.

De transportsteun wordt uit de arm
getrokken en over de invoerband
geplaatst.

ydraulische stamlift voor de Hakki Pilke Falcon brandhoutprocessor De lift wordt
via een regelklep (accessoire) aangesloten op de hydrauliek van de brandhoutprocessor en kan eenvoudig samen met de machine worden vervoerd.

HAKKILIFT RAVEN
Max. houtdoorsnede

330 mm

Max. houtlengte

4000 mm

Lengte lift

2350 mm

Breedte lift

1170 mm

Gewicht

95 kg

Liftbereik

50/850 mm

Hydraulische stamlift voor de Raven 33 brandhoutprocessor de stamlift wordt
aangesloten op de hydrauliek van de brandhoutprocessor en bediend via een
aparte regelklep. De lift kan rechtop aan het einde van de machine worden
geplaatst voor transport.
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Houtrekken

Houttafels

HAKKIFEED 371

HAKKIFEED 471

Lengte houtrek

2350 mm

Lengte houtrek, uittrekbaar

Breedte houtrek

2080 mm

Breedte houttafel, verstelbaar

950–1500 mm

Gewicht

200 kg

Hoogte, verstelbaar

1000–1440 mm

Hoogte

880/1220 mm

Gewicht

616 kg

Dankzij de hellende constructie van het HakkiFeed 371 houtrek kunt u
eenvoudig boomstammen op de invoerband van de brandhoutprocessor
plaatsen. Het rek heeft een robuuste constructie, waardoor het geschikt is voor
bijna alle brandhoutprocessors.

HAKKIFEED 422
Lengte houtrek

2480 mm

Breedte houtrek

2280 mm

Hoogte, verstelbaar

880–1320 mm

3600–7600 mm

De HakkiFeed 471 boomstamtafel heeft twee robuuste invoerkettingen. Twee
in- voerrollen zorgen ervoor dat de boomstammen op de invoerband van de
brandhoutprocessor worden geplaatst. De HakkiFeed 471 houttafel kan worden
uitgetrokken tot een totale lengte van 6 meter met verlengstukken van 2 meter.
De HakkiFeed 471 is voorzien van zes verticaal verstelbare poten, zodat deze
houttafel ook gebruikt kan worden op een ongelijkmatige ondergrond. De Hakki
Feed 471 boomstamtafel kan eenvoudig worden aangesloten op de modellen
38, 43 en 50. Met een extra klep en connector is de HakkiFeed 471 ook te gebruiken in combinatie met een Expert of Falcon.

1230–1660 mm
Gewicht

285 kg

HAKKIFEED 472
Met zijn hydraulische invoer zorgt het HakkiFeed 422 houtrek ervoor dat u
moeiteloos boomstammen op de invoerrollen kunt plaatsen. De invoerrollen
draaien op gelijke snelheid met de invoerband van de brandhoutprocessor, zodat
de houtblokken gelijkmatig worden ingevoerd. Het HakkiFeed 422 houtrek kan
worden aangesloten op de modellen 38, 43 en 50, en op de Expert en Falcon
met gebruik van een extra hydraulische klep en aansluitingen.

Lengte houttafel, uittrekbaar

3600–7600 mm

Breedte houttafel

2200 mm

Hoogte, verstelbaar

1000–1440 mm

Gewicht

925 kg

De HakkiFeed 472 boomstamtafel heeft drie invoerkettingen en hydraulisch
aangedreven doseersterren, die ervoor zorgen dat het invoermechanisme
slechts één boomstam per keer naar het transportmechanisme met drie
rollen verplaatst. Het transportmechanisme loopt gelijk met de invoerband
van de brandhoutprocessor, zodat zelfs de grootste boomstammen naar het
kloofmechanisme van de processor worden geleid.
Dankzij de robuuste constructie van de HakkiFeed 472 boomstamtafel kan het
laadgebied worden uitgebreid met verlengstukken, van 2 meter tot 6 meter.
Daarmee kunt u boomstammen met een lengte van 2,5 tot 5 meter op de tafel
plaatsen. De houttafel heeft negen verstelbare poten en is daarmee zeer geschikt
voor buitengebruik. De modellen 38, 43 en 50 zijn voorzien van hydraulische
aansluitingen voor de HakkiFeed 472. Met de extra hydraulische klep en
aansluitingen is deze houttafel ook te combineren met een Expert of Falcon.
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Accessoires en toebehoren

VERLENGSTUK
UITVOER
Lengte *

HAKKIPILKE CLEANER
Lengte

2870 mm

Breedte

1190 mm

Hoogte, verstelbaar

max. 2870 mm

Gewicht

500 kg

De machine kan alleen met de originele uitvoerband in de transportstand worden geplaatst. Let bij plaatsing van het verlengstuk op het transport.

HAKKIPILKE BLOWER

* Gewicht zonder uitvoerband.

Door het brandhout te reinigen, versnelt u het droogproces en bent u verzekerd van een constante kwaliteit. De uitvoerband leidt het brandhout naar de
draaiende trommel van de Cleaner, die het afval scheidt en het brandhout via de
geleiders naar de gewenste locatie brengt. Vanaf de Cleaner kan het brandhout
bijvoorbeeld in zakken of kisten worden gegooid met behulp van de geleider
(standaard- voorziening).
Met de zwenkbare uitvoerband (3 m, verkrijgbaar als accessoire), kunt u het
brandhout bijvoorbeeld op een kar laden. De Hakki Pilke Cleaner is verkrijgbaar
met een elektrische of hydraulische aandrijving. Dankzij de verstelbare hoogte is
de Cleaner te combineren met bijna elke brandhoutprocessor.

HAKKIPILKE ROLLER
Lengte

3400 mm

Breedte

1515 mm

Hoogte, verstelbaar

2155–3020 mm

Gewicht

950 kg *

De Hakki Pilke rollerreiniger is ontwikkeld voor het reinigen van grote
hoeveelheden brandhout. Het hout wordt vanaf de uitvoerband van
de brandhoutprocessor of via een lader in de Roller geleid. De trillende rollers scheiden het afval van het brandhout, voor een hoogwaardig eindresultaat. De zwenkbare uitvoerband met een lengte van 3
meter, voorheen onderdeel van de Cleaner, is als accessoire verkrijgbaar voor de Roller. De Roller heeft een elektrische aandrijving en is
alleen verkrijgbaar voor geselecteerde markten.

HAKKIPILKE POWERPACK/AANDRIJFUNIT
1020 mm

Breedte

1230 mm

Hoogte

1000 mm

Gewicht

Lengte

530 mm

Breedte

325 mm

Hoogte

410 mm

Gewicht

17 kg

De geïntegreerde Hakki Pilke zaagselventilator verplaatst zaagsel naar de
gewenste locatie via een slang. Zo blijft de omgeving van de machine schoon
en hoeft u geen kostbare tijd te besteden aan het verwijderen van zaagsel. De
geïntegreerde zaagselventilator maakt gebruik van de hydrauliek van de
machine. De zaagselverwijderaar is standaard aanwezig op de Easy 50s-modellen
en kan voor vrijwel alle kettingzaagmodellen worden aangeschaft als accessoire.
Opmerking! De afmetingen van de zaagselventilator zijn exclusief het bevestigingsmechanisme.

AUTOMATISCHE
KETTINGSPANNER AC10

* Gewicht zonder uitvoerband.

Lengte

1m

* OH 27 brandhoutprocessor 0,8 m (31”)

Werking

Hydraulisch

Mechanisch

Compatibiliteit

43 Pro

38 Pro

Zaagblad

18”

16”

Zaagketting

.404 1,6 mm
68 vl

.325 1,5 mm
68 vl

De AC10 houdt de ketting van de brandhoutprocessor op de optimale spanning,
zodat de ketting niet losraakt en breekt. Een goede kettingspanning verlengt
de levensduur van de ketting en Zaagblad aanzienlijk. Met de AC10 hoeft u
de ketting niet handmatig te spannen en kunt u de ketting snel en eenvoudig
vervangen.

HYDRAULISCHE
INVOERROL
The hydraulische invoerrol zorgt voor een
efficiënte werking.

165 kg *
* Gewicht zonder motor.

GEREEDSCHAPSKIST

HYDRAULISCH
ZWENKBARE
UITVOERBAND

Met de geïntegreerde gereedschapskist
hebt u belangrijk gereedschap altijd binnen handbereik.

De zwenkbare hydraulische uitvoerband is
zeer gebruiksvriendelijk en laat u de houtblokken naar de gewenste locatie brengen.

De Powerpack/aandrijfunit is een compacte maar efficiënte voedingsbron voor Hakki Pilke brandhoutprocessors met trekker- of combiaandrijving. Het is de perfecte oplossing voor situaties waarin u de
trekker nodig hebt voor andere doeleinden, zoals het vervoeren van
houtblokken in plaats van het aandrijven van de brandhoutprocessor,
of wanneer er onvoldoende vermogen beschikbaar is. De Powerpack/
aandrijfunit is verkrijgbaar met alleen het onderstel of als een compleet
pakket inclusief motor. Vraag naar de beschikbare motoralternatieven
bij uw leverancier.
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Technische
specificaties

⋆
•
•
■

Advies
verkrijgbaar
◦ trekkerhydrauliek
standaard
accessoire
▫ extra klep vereist
▫ ▫ extra klep en speciale uitrusting vereist

* verkrijgbaar met zwenkbare uitvoerband
** standaard voorzien van lateraal zwenkbare uitvoerband
*** De machine kan in de transportstand worden geplaatst als het
verlengstuk van de uitvoerband in het midden van de standaarduitvoerband is geplaatst. De hoogte van het transportpakket wordt verhoogd met de lengte van het verlengstuk van de
uitvoerband.

MODEL
Aanbevolen gebruik
– algemeen gebruik
– professioneel gebruik
– industriële productie
Eigenschappen
Max. houtdoorsnede (mm)
Max. houtlengte (mm)
Cirkelzaag Ø (mm)
Kettingzaag, zaagblad
Max. kloofkracht (t)
Accessoires
Set voor hydraulische aansluiting op invoer
Hydr. klep accessoires
Hydraulische invoerband
Hydraulische invoerrol
Invoergeleideplaat
Hydr.klep voor invoerassistent
Hydraulische stamaandrukker
Beschermkap
AC10 automatische kettingspanner
HakkiCutTM-zaagbediening
Automatisch geoptimaliseerde zaagsnelheid
Automatische oliesmering van ketting
Optische houtmeetinrichting
Hydraulisch intrekbare houtmeetinrichting
Geleiders voor gecontroleerd stapelen (stapelplaten)
HakkiSplitTM vertragingsvrij kloven (3 snelheden)
Hydraulische hoogte-instelling van het kloofmes
Hydraulisch zwenkbare uitvoerband
Snelheidsregelaar uitvoerband
Reiniging op uitvoerband
Verlengstuk uitvoerband (1 m/ 3’3”) ***
Hydraulische afzuiger voor verwijderen van zaagsel
Olieverwarmer
Oliekoeler
Gereedschapskist
Verstelbaar werkplatform
Aandrijving:
cardanas
cardanas/elektromotor (combi)
Elektromotor (kW)
Verbrandingsmotor (pk)
Vereist vermogen (pk) (met trekker)
Zekering (A) (traag type C)
Hakki Pilke Powerpack/aandrijfunit
Machine-afmetingen in de transportstand
Hoogte (mm)
Lengte (mm)
Breedte (mm)
Gewicht (kg)
Lengte uitvoerband (m) **
Kloofmesen
2/4
6
8
12
16
Houtliften
– HakkiLift Raven
– HakkiLift Falcon
– HakkiLift 381
Houtrekken en -tafels
– HakkiFeed 371
– HakkiFeed 422
– HakkiFeed 471
– HakkiFeed 472
Brandhoutreiniging (voedingsbron Cleaner)
– Cleaner
– Roller

Easy 50s

43 Pro

38 Pro

Falcon 35

Raven 33

OH 27

Hawk 25

Eagle

HH 100

⋆
⋆

⋆
⋆

⋆
⋆
⋆

⋆
⋆

⋆

⋆

⋆

⋆

⋆

470
600

430
600

380
600

350
500

330
500

270
600
700

250
400

270
450
700

450
1050

20
30

18
15

16
10

16
7

15
6

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
• (hydraulisch)
•
•
•

•
•
•
■
■

■
■
•
■
■

•
• (mechanisch)
•
•
•
■

•

•

•

•

•

•

•
•
■
■
■

■
•
■

■
■ (0,8 m)

■ (cardanas)

■

■

■

•

■

•
• (10 kW)
• (7,5)

•

•
•
• (7,5)

•

•
•

•
•

•
•
• (+ omkeren)
•
■
•
■
•
•
•

•
•
•
•
•
• (+ omkeren)
•
■
■
■
■
•
■

•
•
• (15)

•
■
• (+ omkeren)
•
■
■
■
■
•

•
•
• (15)

•
•
• (10)

13
3,5

5,5

7

■
•
■

• (5,5)

•

• (4,0)
• (13)
20
16
■

50
35
■

50
35
■

35
25
■

20
20
■

20
16
■

30
20
■

2900
3100
1520
2200
4,0

2560
2540
1400
1400
4,0

2520
2480
1300
880
4,0

2530
2550
1250
870
4,0

2450
2500
1200
820
4,0

2480
2550
800
560
3,2

2550
1400
2400
475
2,0

■
•
■
■

■
•
■
■
■

•
■
■
■

•
■

•
■

•
■

•

■

■

◦

• (4,0)
20
16
■

■

1300
950
1700
185

1100
950
2700
230

•
■

◦
▫
■

■
■
■
hydr.
▫

■
■
■
■

■
■
■
em
■
■

hydr.
▫

em
■
■

hydr.
▫

■
▫
▫
▫
em
■
■

hydr.
▫

■

em
■
■

hydr.
▫

em
■
■

hydr.

em
■
■

hydr.

em
■
■

een nieuwe generatie neemt het
voortouw

De fabrikant behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen.
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De meest
betrouwbare
en wereldwijd
gewilde
partner
Hakki Pilke
al ruim 30 jaar
brandhoutprocessors
's Werelds populairste brandhoutprocessor ooit begon
met drie jongemannen, een garage en een heleboel
enthousiasme en kennis.
De vrienden hadden een brandend verlangen om
machines te ontwikkelen voor land- en bosbouw die
het werk zouden vereenvoudigen en de productiviteit
zouden verhogen. Nu, vier decennia later, vertrouwen
brandhoutfabrikanten op meer dan vijf continenten en
in meer dan dertig landen op Hakki Pilke. Onze ultramoderne technologie en innovaties hebben tienduizenden brandhoutfabrikanten geholpen hun efficiëntie te
verbeteren en hun productiviteit te verhogen.
In de jaren 90 brachten we onze revolutionaire Hakki
Pilke 2X en Hakki Pilke 1x37 op de markt, waarvan
de laatste de bestverkopende brandhoutprocessor ter
wereld is. De basis van Hakki Pilke wordt gevormd door
een passie voor het ontwerpen, ontwikkelen en produceren van de beste brandhoutprocessors ter wereld, in
combinatie met de wens om samen met onze klanten
en verkopers een toonaangevend team op de wereldwijde markt te vormen. Als eigenaar van een Hakki
Pilke brandhoutprocessor staat u er nooit alleen voor.

Fabrikant

HAKKI PILKE / Maaselän Kone Oy
Valimotie 1, FI-85800 Haapajärvi, FINLAND
Tel. +358 8 772 7300
info@hakkipilke.fi, www.hakkipilke.fi

Voor ons zeggen daden meer dan woorden. Dankzij
voortdurende ontwikkeling en inzicht in de wensen van
onze klanten zijn we wereldwijd marktleider. Wij kennen brandhoutprofessionals en zij kennen ons. Hakki
Pilke staat ook bekend om de uitstekende aftersales en
onze sterke distributiekanalen overal ter wereld.
Wie zoekt naar topkwaliteit, professionele expertise
en samenwerking, komt uit bij Hakki Pilke. Elke dag
weer wordt de betrouwbaarheid van Hakki Pilke-machines overal ter wereld bewezen. Als pionier in ons
werkgebied hebben we slechts één doel: ons blijven
ontwikkelen en nog meer productieve, efficiënte en
gebruiksvriendelijke machines produceren.
Maaselän Kone Oy, de fabrikant van de Hakki Pilke
brandhoutprocessors, is onderdeel van de Terra Patris
Groep, die zich richt op brandhoutprocessors, graafmachines, contractproductie en bootproductie. De sterke
internationale expertise en financiële steun van de
groep vormen een solide basis voor concurrerende en
resultaatgerichte activiteiten en groei op lange termijn.

Importeur

BDL MACHINES B.V.
INFO@BDLM.NL
Tel. 0518-452177

