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hakkurit
HEINOLA 910 TRUCK

HEINOLA hakkurit
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.

VAHVUUTTA JA TEHOA HAKETUKSEEN
Kaikki HEINOLAn energiakäyttöön tarkoitetut hakkurit on
suunniteltu rakenteiltaan vankoiksi. Järeä rakenne tarkoittaa
kestävyyttä ja luotettavuutta toiminnassa. Erittäin tehokas
haketusyksikkö HEINOLA 910 TRUCK tuottaa tasalaatuista
energiahaketta hakkuutähteistä, harvennuspuusta, rungoista ja
pintalaudoista.

Tehokas perushakkuri
Hakkurisarjamme toiseksi suurin hakkuri on tehokas kokopuun
ja hakkuutähteen hakettaja. Suuren syöttönopeuden ja leveän
syöttöaukon ansiosta hakkuutähteen haketus sujuu helposti ja
tehokkaasti. Teränvaihto on helppoa ja vaivatonta ja umpinainen
terärumpu takaa koneelle erittäin pitkän käyttöiän. Hakkurin
käyttö- ja polttoainekustannukset ovat pienet koska hake
lennätetään terärummun avulla seulan läpi ylös lisäkiihdyttimelle ja
siitä suoraan haketorveen. Näin erillisiä hakeruuveja ei tarvita jolloin
kuluvien osien määrä on saatu minimoitua ja hakevirta poistuu
hakkurista energiataloudellisesti ilman turhaa pysäyttämistä.

Käyttäjäystävällinen ohjaus
Hakkuria ohjataan ohjainmoduuleihin perustuvalla järjestelmällä,
jossa on käyttäjäliityntänä värinäyttöpaneeli. Ohjaustapa
mahdollistaa eri haketustilanteisiin helposti säädettävät
hakkeensyöttönopeudet. Hakkurissa on syötön automatiikka,
joka toimii moottorin kuormituksen huomioiden. Myös
alusta-ajoneuvon tiedot näkyvät reaaliaikaisena hakkurin
ohjauspaneelissa.

Hakkurin voimanlähteenä käytetään ajoneuvon moottoria.

HEINOLA 910 TRUCK
HEINOLA 910 TRUCK 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 voidaan varustaa lamelliketjukuljettimella tai rullasyöttöpöydällä.

Teknisiä ominaisuuksia
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Rummun halkaisija.................. 900 mm
Syöttöaukon leveys............... 1000 mm
Syöttöaukon korkeus.............. 720 mm
Haketusteriä.................................2 kpl
Ylikuormitussuojattu vastaterä
Maksimikapasiteetti.............. 300 im3/h

Syöttölaite
 yläpuolella hydraulikäyttöinen hydraulisesti nouseva syöttötela
 alapuolella hydraulikäyttöiset hammastetut telat, 5 kpl
tai vaihtoehtoisesti lamelliketjukuljetin
 syöttönopeuden portaaton säätö
 automaattinen syötön pysäytys/käynnistys

hydraulikäyttöinen hakkeen heitin
hakeputken lasku ja nosto hydraulisesti
hakeputken hydraulinen kääntö
hydraulisesti säädettävä hakelippa

Voimanlähde
 ajoneuvon oma moottori
 tehon tarve 300–570 kW

Terävaihtoehdot 12 mm ja 16 mm
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