MARKNADENS LE

VEDPRODUKTIO
Bala Agri
0512-295 50
Eldriven kombimaskin, vedkombi, som kapar stockar upp
till 41 cm med svärd, sågkedjan
roterar bara vid själva kapningen.
Kaplängden kan varieras mellan
25 och 65 cm, två- eller fyrklyvning. Priset är 41.800 + moms.
Även elhydrauliska klyvar i tre
modeller med 3 resp. 4 kW från
7.950 kr + moms, traktorklyvar,
hydraulagregat, transportör samt
kap med klinga.

Bergabo Mekaniska
0650-132 82
Här visas Hydaulkombi 2000E
som kapar och klyver i ett moment priset med moms är
24.680:-. Motor på 4 kW. Finns
även separata klyvar i prislägen
från 8.275:-, kapar samt transportörer.

Fagerström maskin
0492-10075
Säljer svensktillverkade Vimmerby klyven som finns med 50-110
cm klyvlängd med steglös inställning från 10 cm. Finns med elmotor med hydrauldrift, hydraulkoppling för traktor och i
en kombination. Priser från cirka 6.400 :- inkl moms.

Faxe Fabriks
Tel. 0371-500 08, 500 80
Grundades redan 1910. Den elhydrauliska klyven finns i 3 storlekar, alla med 7 tons tryck.
Priset för den lilla 500 modellen,
är 7.500 kr + moms.
Har även traktorklyvar och
transportörer.

Hammars
023-40 435
Har egen tillverkning av elhydraulklyvar, vedklipp, traktorklyv. Säljer även komponenter.
Vedklippen har en tryckkraft på
16 ton och kapar och klyver i ett
moment. I kombination med
transportband fås en mycket hög
kapacitet, 20 kubikmeter per
dag. Pris: 27.500:- inkl.moms.

EMECO vedklipp
0913-200 44
Kapar och klyver i samma moment.
Körning av maskinen är enkel.
Stocken läggs upp på rullbordet och
matas fram mot det ”automatiska”
anhållet och kapas. Klyvningen sker
i 2 eller 4 delar. Motorn är 7,5 hk.
Pris 27.000 + moms.

Sammanställningen är till stor del baserad
på uppgifter från 2001. Alla företag är kontaktade även i år och fakta är uppdaterade.
Synpunkter mm maila till sofie@novator.se.
0142-204 40

Kellfri
0511-134 70
Den stora maskinen, processorn,
VM 705 kapar, klyver och transporterar. Avsedd för traktordrift
men kan även utrustas med elmotor, 7,5 kW.
Veden läggs upp på kapsågens
vagga, kapas i önskade längder
varefter veden faller ned och
automatiskt kapas i två eller fyra
delar. Pris exklusive moms är
29.400:- + 5.900 för eldrift
Har även elklyvar med upp till
7 tons tryckkraft och 1,5 - 3 kW
motorer. Den lilla elklyven kostar från 3.160:- + moms. Därtill
finns traktorklyvar, kapar och
transportörer. .

Luna
0322-606 362
Den stora Luna katalogen innehåller också utrustning för ved.
Vedklyd modell LS 52/45 är av
bänkmodell, klyvkolvens rörelse utlöses av en spak och har
aut. återgång. Vid klyning av
ved kortare än 410 mm finns ett
mellanstycke som monteras i
vedrännan. Slagcykeln blir då
30% snabbare. Motoreffekt 1,8
kW. Pris: 42.000:- inkl. moms
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Lundab
08-927616
Generalagent för italienska
Comfortklyven, en kompaktmodell med elmotor från 1,5 kW till
3 kW. Bilden visar volymmodellen med 4 tons klyvkraft. Arbetar med stammar upp till normalt 40 cm diameter. Lätt att ta
med i bilen . Leverantören påpekar att ”motorn sitter på rätt ställe” . 10 A säkring. Pris: ca
4.300:-

Nema
0512-212 74
Nedergatans maskiner i Kvänum
har kapar, klyvar och diverse tillbehör. Säker och enkel funktion
till rimligt pris säger leverantören. Klyvar finns både med elhydrauldrift med motor eller för

VERANTÖRER AV

NSUTRUSTNING
extern hydrauldrif (traktor). Säljer även separat hydraulaggregat
Priser på klyvar från 4.900 +
moms för den billigaste traktormodellen.
Hakki Pilke
Skåneklyven
044-12 70 83
Säljes av Br Johannsons mek
verkstad. Det finns två modeller
med 7,3 ton respektive 9,5 ton
tryck. De är båda utrustade med
3 kW elmotor och för 16 A.
Klyvlängden kan varieras mellan
40 och 540 mm. Pris: Från
8.800 + moms och frakt.
Nordfarm
011- 197040
Bilden visar Klappi vedprocessor
200, pris 29.500 + moms, kombinerad kap och klyvmaskin för
ved upp till 20 cm i diameter. Effektbehov 25 kW och har en kapacitet upp till 6 m3 i timmen.
Har även Sami vedklyv för extern hydrauldrift 5.995:- +
moms samt ett brett program
från Österikiska Posch med allt
från stora ”Firewood harvester
som kan kapa och splitta veden
i 6 delar till små kapar för privat
bruk. Man för även mindre flishuggar av olika fabrikat.

Serviceåtgärder i
Lycksele
0950-142 76
Har V-kapen Oskar som kapar
med klinga och har ett långt rullbord. Lätt att flytta och att montera isär.

0935-39900
Trejon AB
Har kombinerade vedmaskiner
som kapar och klyver upp till sex
delar samt med transportör.
Priser från 28.000 till 65.000 +
moms. För även separata vedkapar (klinga eller svärd) och klyvar
i priser från 6.400 kronor +
moms. Varumärken Trejon,
Wood Max och Hakki Pilke.
Säljer även flishuggar från NHS.
Nedan exempel på tillbehör, en
vedkorg för säckfyllning.

Awitra
0176-270 215
Har utvecklat ett system för rationell vedhantering, med kapning i kapjigg, klyvning och
buntning, pallhantering, torkning, lagring, bära och förvara
veden i huset mm.
En kapjigg kostar mellan 1680:och 1850 beroende på önskad
vedlängd.

Sonnys maskiner
0514-105 05
Har tre storlekar av en elhydraulisk vedklyv med eller utan elmotor. Klyvlängden varierar mellan
50 och 110 cm. Elmotor mellan
3 och 5 kW.
Den billigaste traktordrivna kostar 3.450 kr + moms och den
dyraste eldrivna 12.000 kronor +
moms.

Weldum WRS AB
0960-137 00
Vedklyv för privatbruk. Lätt att
demontera och transportera. Har
ej hydraulsystem. Elmotor 2,2
kW, slaglängd 55 cm och tryckkraft 5 ton. Totalvikten är 55 kg.
Pris inkl moms: 7.750:-

Ett intressant hjälpmedel är vedkärran från Nema.

Wärnströms Industri
Tel: 0492- 155 35
Under varumärket WIAB saluförs klyv, kap och kombimaskin
samt tillbehör. Kapar finns för el,
traktor eller kombidrift. 3 kW
med 50 -110 cm slaglängd. Priser 8.500 till 10.500 + moms.
Kombimodellen finns med 4
kW motor, 4 delad yxa och 700
mm hårdmetallklinga.
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Libeco i Västerås
021-8052180
Har sågbocken Långvedsbocken
som möjliggör enmanssågning
av kort/långved. Man framhåller
att förutom säkerheten så förbättras ekonomin genom mindre
spilltid för motorsågen och en
bättre ergonomi. Priset är 2.700
kr inklusive moms.

