GILJOTIINIT

Ylivoimaiset ominaisuudet
patentoidulla Naarva-tekniikalla
Kaikissa Naarva-kaatopäissä, -energiakourissa ja -sykeharvestereissa
käytetään tehokasta giljotiinia, jossa leikkaus tapahtuu yhdellä terällä
läpi koko puun. Viidestä eri vaihtoehdosta (Ø20 – Ø32 cm) löytyy sopiva
katkaisuteho eri kohteisiin.
Naarva-giljotiini on erillinen laite, joka on liitetty liuku
kiskolla kouran runkoon. Kuormauksessa giljotiini ei hait

taa isonkaan puunipun käsittelyä. Giljotiini suorittaa kat
kaisun aina tukikäpäliä vasten ja liukuu katkaisun aikana
kiskossaan siten, että katkaisuun tarvittava voima välit
tyy kokonaisuudessaan puuhun. Kuormauskoura tai nosturi ei rasitu paksuimpienkaan puiden katkaisussa.

Varmatoiminen Naarva-giljotiini soveltuu myös koh
teisiin, joissa ketjusahaa ei voi käyttää ja saksileikkaus

on tehoton. Kulutusteräksestä valmistettu katkaisuterä
ei säikähdä hiekkaa tai muita epäpuhtauksia, joten kan
not voi jättää mataliksi, ja puita korjata vaikeista paikois
ta. Katkaisuvoima riittää paksullekin puunipulle, pensaille ja koville puulajeille. Teräketju- ja laippaongelmat
eivät rasita, sillä giljotiini on lähes huoltovapaa verrat
tuna sahalaitteisiin. Terä pysyy terävänä pitkään, ja tar
vittaessa teroitus on helppo suorittaa vaikka kulma
hiomakoneella.

NAARvA-giljotiinien valikoima
Järeä 32-giljotiini

Max. katkaisu Ø32 cm*

Kulutusteräksinen 12 mm:n terä liukuu katkaisussa tukikäpälien ohjaamana. Koko katkaisu
laite liukuu katkaisun aikana taaksepäin ja palautuu jousen vetämänä takaisin etuasentoon.
Tukikäpälät puristavat jopa 50 cm pensaan tai puuryhmän tiiviiksi ennen katkaisua. Katkaisua
tehostetaan tukikäpälissä olevilla aputerillä.

VAHVAT 23- ja 25-giljotiinit

Max. katkaisu Ø23 ja Ø25 cm*

Vankat tukikäpälät kiertyvät katkaistavan puun ympärille ja voimakas katkaisusylinteri työn
tää terän kokonaan puun läpi. Käpälät tukevat terää sivuilta ja jatketut terän sivuraudat liuku
vat koko katkaisun ajan kotelon sisällä. Koko katkaisulaite liukuu katkaisun aikana taaksepäin
ja palautuu jousen vetämänä takaisin etuasentoon.

NOPEAT 20- ja 28-giljotiiniT

Uutuus!

Max. katkaisu Ø20 ja Ø28 cm*

Uusimmassa innovatiivisessä giljotiinissa käpälät painavat katkaistavan puun terää vasten yhdel
lä työliikkeellä nopeuttaen katkaisua. Katkaisun aikana koko giljotiini liukuu hydraulisylintereiden
työntämänä puuta päin ja palaa takaisin katkaisun loputtua. Katkaisu tapahtuu nopeasti ja terä
läpäisee puun kokonaan. Ainutlaatuinen konstruktio takaa täyden katkaisuvoiman säilymisen
koko katkaisuliikkeen ajan, myös ison nipun viimeisellä puulla.
*Kovilla puulajeilla (tammi, pyökki yms.) max. katkaisuhalkaisijat ovat noin 30 % pienemmät.

Naarva-giljotiini
tehokkaaseen
katkaisuun

• viisi eri vaihtoehtoa

• katkaisee myös puuniput

• katkaisee jopa Ø32cm
puun ja Ø50cm pensaan

• ei rajoita kuormausominaisuuksia

• kestävä, lähes huoltovapaa tekniikka

• siisti ja tasainen
leikkauspinta

