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HEINOLA 1310 TRAILER



Heinolan Sahakoneet Oy on Euroopan johtavia hakkuritoimittajia. 
HEINOLAlla on vuosikymmenten osaaminen mobiilihakkurivalmistuksen 
taidosta. Hakkurituotteisto on monipuolinen ja asiakkaiden tarpeisiin räätälöity. 
Tehokkaat huolto- ja varaosapalvelut takaavat häiriöttömän toiminnan.

HEINOLA hakkurit

VAHVUUTTA JA TEHOA HAKETUKSEEN

Terminaalikäyttöön
Hakkurisarjamme suurin hakkuri on asennettu kaksiakselisen 
puoliperävaunun päälle ja se soveltuu erinomaisesti 
terminaalihaketukseen hakkuutähteille, harvennuspuulle,  
rungoille ja pintalaudoille. Tehokkaalla 565 kW Volvo Penta 
-moottorilla varustettuna se tuottaa laadukasta haketta erittäin 
suurella kapasiteetilla. Hake seulotaan hakkurin sisäisellä 
suuripinta-alaisella seulalla ja kuljetetaan hakkurin alta ulos 
tehokkaalla hihnakuljettimella.

Tehokas syöttö
Hakkurin pitkä lamelliketjupöytä yhdistettynä suureen 
yläsyöttörullaan tekevät hakkurin syöttämisestä helppoa.  
Iso terärumpu ja ja suuri syöttöaukko takaavat että 
suurimmatkaan puut eivät jää hakettamatta.

Käyttäjäystävällinen ohjaus
Hakkuria ja erillismoottoria ohjataan ohjainmoduuleihin 
perustuvalla järjestelmällä, jossa on käyttäjäliityntänä 
värinäyttöpaneeli ja langaton kauko-ohjain. Hakkurissa on syötön 
automatiikka, joka toimii moottorin kuormituksen huomioiden.



Murtopulteilla suojattu vastaterärakenne.

HEINOLA 1310 TRAILER

HEINOLA 1310 Trailer hakkurissa on lisäominaisuuksia, 
jotka varmistavat hakkeen laadun ja häiriöttömän toiminnan. 
Hakkurissa on mm. sisäinen seula, joka takaa hakkeen tasaisen 
laadun. Vastaterä on varustettu murtopulteilla. Vastaterän rakenne 
vähentää vaurioita, joita hakkuriin joutuvat kivet ja metalliesineet 
saattavat aiheuttaa. Hakkurin rakenteen ansiosta huoltokohteet 
ovat helposti tavoitettavissa.

Hakkuri
 � Rummun halkaisija ............... 1300 mm
 � Syöttöaukon leveys .............. 1000 mm
 � Syöttöaukon korkeus ............. 750 mm
 � Haketusteriä.................................2 kpl
 � Terän paksuus .......................... 20 mm
 � Ylikuormitussuojattu vastaterä
 � Maksimikapasiteetti ............. 500 im3/h

Syöttölaite 
 � yläpuolella hydraulikäyttöinen hydraulisesti nouseva syöttötela
 � alapuolella hydraulikäyttöinen lamelliketjukuljetin ja  

hammastetut telat, 2 kpl 
 � syöttönopeuden portaaton säätö
 � automaattinen syötön pysäytys/käynnistys 

Teknisiä ominaisuuksia

Hakkeen kuljetus
 � hydraulikäyttöinen hihnakuljetin hakkeen poistoon

Voimanlähde 
 � erillismoottori Volvo Penta
 � teho 565 kW

Ohjausjärjestelmä hakkurille ja moottorille
 � langaton kauko-ohjain
 � hakkurissa kiinteä ohjauspaneeli
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