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Raven30

Hakki Pilke Raven 30 je procesor palivového dreva, ktorý je vyvíjaný 
a vyrábaný vo Fínsku. Priamy hydraulický pohon zariadenia 
umožňuje súčasné používanie jednotlivých funkcií pomocou obsluhy 
pákového ovládača. Vzhľadom na robustnú konštrukciu a minimálne 
nároky na údržbu má prevádzka zariadenia veľmi nízke náklady. 
Prevádzka bez námahy a dostatočný štiepací výkon umožňuje 
procesoru palivového dreva štiepať aj najväčšie kmene – pripravte 
si palivové drevo na akékoľvek účely s neuveriteľnou ľahkosťou. 

Jednodielny kryt, ktorý je prepojený s prevádzkou zariadenia a je vybavený 
plynovými absorbérmi nárazu, zaisťuje bezpečnú prevádzku a jednoduchú 
údržbu pílovej reťaze. okrem toho umožňuje prístup do vnútra zariadenia 
v prípade poruchy. Nízke nároky na pohon a nízka hmotnosť zariadenia 
umožňuje jeho použitie aj s ľahšími mechanizmami. Procesor palivového 
dreva raven 30 je vybavený privádzacím pásovým dopravníkom a postranne 
natáčateľným výstupným dopravníkom s hydraulickým pohonom.

dostupné príslušenstvo ponúka možnosť použitia zariadenia pre akúkoľvek 
potrebu. Zariadenie na zdvíhanie drevnej hmoty je možné použiť na ďalšie 
zjednodušenie pracovného procesu. 6-dielny štiepací nôž zmení aj tú 
najtvrdšiu drevnú hmotu na palivové drevo požadovanej veľkosti. spätný 
ventil privádzacieho dopravníka slúži na prisúvanie a odsúvanie kmeňov 
nezávisle od funkcie stroja. Funkcie procesora palivového dreva raven 30 
dokonale pokrývajú potreby zdieľaného zariadenia.

• vyvinuté  
a vyroBené  
vo fínsku

• roBustná 
konŠtrukcIa 
a mInImálne 
nároky  
na údržBu

• BezPeČnosŤ

• zarIadenIe je 
možné vyBavIŤ 
PrísluŠenstvom 
Pre akúkoľvek 
PotreBu

Model Raven je štandardne dodávaný 
s hydraulickým natáčaním výstupného 
dopravníka.
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Spiatočný ventil privádzacieho dopravníka 
je dostupný pre modely Standard a Deluxe
ako voliteľné príslušenstvo.

Privádzanie hmoty je riešené pomocou 
pásového dopravníka v modeloch 
Standard a Deluxe (vyššie) a ozubeným 
valcom v modeloch Basic (nižšie).

TEChNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Max. priemer kmeňa 300 mm

Max. dĺžka kmeňa 500 mm

Maximálny štiepací výkon 4 t 
(6 t ako voliteľné 
príslušenstvo)

lišta 15”

Zdroj napájania Tr, elektro-
motor

Štiepací nôž 2/4-dielny

dĺžka výstupného dopravníka 4 m

dĺžka privádzacieho dopravníka 2,2 m

Štandardné príslušenstvo

Bezpečnostný kryt

ventil automatickej rýchlosti

automatické mazanie reťaze

ROzmERy v prepravnom stave

výška 2 450 mm

Šírka 2 500 mm

hĺbka 1 200 mm

hmotnosť 610 kg

Voliteľné príslušenstvo

Predĺženie výstupného dopravníka 1 m

vodiaca lišta privádzania

Zariadenia na zohrievanie oleja

Štiepací nôž 6-dielny

Štiepací výkon 6 t

Príslušenstvo

Zdvíhacie zariadenie hakkilift raven *

hakkiFeed 371, 421 *

Čistiace zariadenie cleaner

300
mm

500
mm

4,0
t

RaVEN 30

* vyžaduje ventil príslušenstva


