yli 60 vuotta
klapikoneiden johtajuutta

sisältö
palax c-sarja - pyöröterän edut

1000.2
900.2

3

4
1000 mm

Max. 40 cm

25–55 cm
Palax Optimi

16 t

900 mm

Max. 37 cm

25–55 cm
Palax Optimi

10 t

750 mm

Max. 30 cm

25–55 cm

4/6 t

750.2
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700 C O M B I

10
700 mm

Max. 25 cm

60 cm

4/6 t

palax D-sarja - ketjusahan edut
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KS 45S

12
20”

Max. 45 cm

25–55 cm

18 t

16”

Max. 40 cm

25–60 cm

13 t

410

14

360
270

6

15
15”

Max. 36 cm

25–60 cm

13”

Max. 27 cm

25–40 cm

6 t Ergo ja Pro
9 t Pro+

ACTIVE

16
4t

lisälaitteet
X-Aim

17

tukkipöydät: Mega, Midi ja Deck

18

polttopuun puhdistajat: Roller ja Cleaner

20

C- ja D-sarjojen vertailutaulukko

2

22

Palax

sarja

Palax C-sarjan koneet on varustettu pyörösahaterällä.
Pyöröterän etuja ovat nopeus, huoltovapaus ja pienet
öljyvapaat purumäärät. Kovametalliterä katkaisee puun
luotettavasti ja nopeasti. Pitkä teroitusväli lisää tehokasta
työaikaa. Halkaisuterän vaihtaminenkin hoituu pikalukituksella
muutamassa sekunnissa.

3

1000.2
tehoa isojen
tukkien
työstöön

Selkeä ohjauspaneeli helpottaa työskentelyä.

klapiammattilaisten
ylivoimaisesti paras valinta
Palax C1000 on lujaan ammattikäyttöön luotu järeärunkoinen klapikone,
joka on varusteltu useilla merkittävillä innovaatioilla. Koneeseen on
lisätty myös halkaisunopeutta ja -voimaa, jonka ansiosta kone on yksi
kokoluokkansa tuottavimmista sekä tehokkaimmista isojen puiden
klapikoneista. Palax C1000-koneen uusi ergonominen muotoilu helpottaa
ja tehostaa käytettävyyttä.
Nopeus lisää klapikoneiden tuottavuutta merkittävästi, ja Palax on
teknisillä ratkaisuillaan optimoinut puun prosessoinnin huippuunsa.
Sirkkeliterä katkaisee kovankin puun tehokkaasti, siististi ja terää
tylsistymättä, vaikka puussa olisi epäpuhtauksia kuten hiekkaa. Puun
edetessä halkaisuun nopeuden takaa Palax Optimi -järjestelmä, joka
säätää halkaisusylinterin työliikkeen eli halkaisupituuden automaattisesti
katkaisupituuden mukaan. Lisänopeutta halkaisuun tuo pikaliikeventtiili
ja Pro+ malleissa yhä enemmän extranopeutta erityinen PowerSpeed
-sylinteri.

Puun pudotuspelti ohjaa puun suorassa
halkaisukouruun

Koneessa on lisäksi automaattinen kiilahihnojen kiristys, joka lisää
moninkertaisesti kiilahihnojen sekä koko voimansiirron elinikää.
Katkaisunopeuden voi säätää pilkottavan puulaadun mukaan.
Täyshydraulinen ohjaus, tukeva syöttökuljetin sekä 4,3 m pitkä, häiriövapaa
poistokuljetin nopeudensäädöllä tekevät klapinteosta tehokasta ja
helppoa.
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Helppo ja nopea halkaisuterän vaihto.

Saatavilla olevat
mallit

X-Aim
yhteensopiva

PowerSpeed

1000 mm

Max. 40 cm

15 kW/
35 A

4.3 m

2/6
Optiot 2/0, 2/4,
2/8, 2/10, 2/12

16 t

25–55 cm
Palax Optimi

4.8 s Pro,
3.2 s Pro+

Ominaisuudet
Palax Optimin ja automaattisen pikaliikeventtiilin
takaama nopea halkaisu
Katkaisunopeuden säätö
Automaattinen kiilahihnojen kiristys
Hydraulinen puun painin
Hydraulinen joystick-ohjaus
Säädettävä hydraulisesti väistävä takavaste
Syöttökuljetin 33 x 225 cm
Hydraulinen Midi/Mega -pöydän ohjaus
Halkaisuterän hydraulinen korkeudensäätö
Poistokuljettimen nopeudensäätö
Taittuva ja sivusuunnassa kääntyvä kuljetin
Hydraulisesti lukittuva takatuki
Puun pudotuspelti
Kiinteä kone, ei traktorin kolmipistekiinnitystä
Käyttövoima
Traktori
Sähkömoottori 15 kW
Lisälaitteet
Palax X-Aim
Palax Midi/Mega tukkipöytä
Palax Roller puhdistuskuljetin
Palax Cleaner roskarumpu
Palax Puru puruimuri
Hydraulinen peräsyöttörulla
Hydrauliöljyn lauhdutin
Hydrauliöljyn lämmitin
Poistokuljettimen jatke 1m

Lisävarusteena saatava X-Aim säätää halkaisuterän
automaattisesti oikealle korkeudelle.

Kaikki käyttövivut koottu samaan paikkaan, helppo
käyttää.

Poistokuljettimen portaaton nopeussäätö.
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900.2

Järeä
klapikone
urakkahommiin

Kaikki käyttövivut koottu samaan paikkaan, helppo
käyttää.

soveltuu vaativaan
ammattikäyttöön
Palax C900 keskittyy käytännöllisyyteen ja käyttömukavuuteen, jota
lisää käyttäjän pituuden mukaan säädettävissä oleva ohjauspaneeli.
Enää ei klapinteko ota kropan päälle!
Palax C900:ssa on tinkimättömän nopea 900 mm kovametalliterä.
Puun edetessä halkaisuun nopeuden takaa Palax Optimi –järjestelmä,
joka säätää halkaisusylinterin työliikkeen eli halkaisupituuden
automaattisesti katkaisupituuden mukaan. Lisänopeutta halkaisuun
tuo pikaliikeventtiili ja Pro+ malleissa yhä enemmän extranopeutta
erityinen PowerSpeed -sylinteri.

X-Aimin kosketusnäytön avulla käyttäjä saa
reaaliaikaista dataa työn tuottavuudesta.

Koneessa on hydraulinen puun painin ja poistokuljetin, jonka nopeutta
voi säätää. Koneessa on myös pikaliittimet Palax-tukkipöydälle.
Täyshydraulinen ohjaus, tukeva syöttökuljetin, sekä 4,3 m pitkä
poistokuljetin tekevät klapinteosta tehokasta ja helppoa.

Hyvin suojatut liittimet esimerkiksi Midi- tai Megatukkipöytää varten.
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Saatavilla
X-Aim
oleva malli yhteensopiva

PowerSpeed

900 mm

Max. 37 cm

15 kW/
35 A

4.3 m

Optiot 2/6, 2/8

2/4

25–55 cm
Palax Optimi

10 t

3.3 s

Ominaisuudet
Palax Optimin ja automaattisen pikaliikeventtiilin
takaama nopea halkaisu
Katkaisunopeuden säätö
Automaattinen kiilahihnojen kiristys
Hydraulinen puun painin
Hydraulinen joystick-ohjaus
Säädettävä hydraulisesti väistävä takavaste
Syöttökuljetin 20 x 220 cm
Hydraulinen Midi/Mega -pöydän ohjaus
Halkaisuterän hydraulinen korkeudensäätö
Poistokuljettimen nopeudensäätö
Taittuva ja sivusuunnassa kääntyvä kuljetin

Hydraulinen puun painin toimii automaattisesti ja
parantaa tukin hallintaa.

Käyttövoima
Traktori
Sähkömoottori 15 kW
Lisälaitteet
Palax X-Aim
Outfeed conveyor extension 1 m
Palax Midi/Mega tukkipöytä
Palax Roller puhdistuskuljetin
Palax Cleaner roskarumpu
Palax Puru puruimuri
Hydraulinen syöttörulla
Hydrauliöljyn lauhdutin
Hydrauliöljyn lämmitin
Hydraulinen kuljettimen kääntö
Poistokuljettimen jatke 1m

Halkaisuterän vaihtaminen on nopeaa ja helppoa.
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750.2
kun nopeus
ratkaisee
tukit polttopuiksi ennätysvauhtia tekevä klapikone on
urakoitsijan suosikki

Syöttökuljettimen tukeva takatuki helpottaa
tukkien syöttämistä.

Palax C750 mullistaa työntekoa jäätävällä nopeudella ja tarpeen
vaatimalla voimalla, sillä markkinoiden vauhdikkain 750 millimetrin
kovapalaterä kesyttää halkaisijaltaan 30 senttistä puuta. Lisäksi koneen
levitetty perä helpottaa puun kulkua kourussa.
Tukeva halkaisuterä ja paranneltu painin lisäävät käyttömukavuutta.
Kun puu pysyy katkaisuvaiheessa tukevammin paikallaan, se parantaa
myös työturvallisuutta.
Vakiovarusteisiin kuuluva syöttökuljetin ja 4,3 metrin kääntyvä
poistokuljetin pitävät puut liikkeessä. Nopeus on taattua, kun
automaattinen pikaliikeventtiili maksimoi koneen halkaisunopeuden.
Halkaisukourun roska-arina läpäisee halkaisussa syntyvät rippeet
ja lopputuloksena puhdasta ja helposti kuivuvaa puuta. Palax
C750 ei jätä työmiestä pulaan edes paukkupakkasilla, sillä
talvikäynnistysominaisuuksia on paranneltu tehokkaammalla
sähkömoottorilla.

Pro ja Pro+ mallit: Kaikki käyttövivut koottu
samaan paikkaan ja niitä on helppo käyttää.

X-Aimin automatisoidun halkaisun ansiosta
polttopuu on tasalaatuista tukin vaihtelevasta
halkaisijasta huolimatta.
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Saatavilla olevat mallit

X-Aim
yhteensopiva

PowerSpeed

750 mm

Max. 30 cm

2/4

11 kW /
25 A

Optiot 2 / 6, 2 / 8

4.3 m

4/6 t

25–55 cm

3/4.5 s Ergo ja Pro
2.6 s Pro+

Ominaisuudet
Automaattinen pikaliikeventtiili
Automaattinen kiilahihnojen kiristys
Säädettävä puun painin
Liitäntä lisäsyöttörullalle/tukkipöydälle
Säädettävä mekaanisesti väistävä takavaste
Syöttökuljetin 20 x 200 cm
Taittuva ja sivusuunnassa kääntyvä kuljetin

Väistävä takavaste on jämäkkä ja kestävä.

Pro ja Pro+ ominaisuudet:
Katkaisunopeuden säätö
Hydraulinen joystick-ohjaus
Hydraulinen halkaisuterän säätö
Hydraulinen puun painin
Hydraulinen Midi/Mega -pöydän ohjaus
Pro+ ominaisuudet
PowerSpeed -sylinteri optimoituun halkaisuun:
Säätää automaattisesti halkaisuvoimaa ja -nopeutta
Poistokuljettimen nopeudensäätö

Pro ja Pro+ mallit: Hydraulinen puun painin toimii
automaattisesti ja parantaa tukin hallintaa.

Käyttövoima
Traktori
Sähkömoottori 11 kW (sis. öljyn lämmittimen)
Lisälaitteet
Palax X-Aim
Palax Midi/Mega -tukkipöytä
Palax Roller puhdistuskuljetin
Palax Cleaner roskarumpu
Palax Puru puruimuri
Poistokuljettimen jatke 1m

Säädettävissä oleva halkaisuterä on helppo
vaihtaa.
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700 C O M B I
klapikoneiden
klassikko
vuodesta
toiseen
helppokäyttöinen,
monipuolinen ja nopea
Palax C700 Combi pilkkoo max 25 cm paksuista puuta. 4,3 m pitkä
taittuva ja kääntyvä kaksiketjuinen poistokuljetin vie puut sinne
minne pitää. Halkaisunopeutta säätelevä pikaliikeventtiili maksimoi
puunteon nopeuden.
Automaattinen kiilahihnojen kiristys lisää hihnojen kestävyyttä
huomattavasti. Koneessa on myös kippaava ja jousikevennetty
katkaisupöytä. Halkaisuterä on helppo vaihtaa pikalukituksen
ansiosta.

Hyvä puun hallinta tukevan
katkaisupöydän ansiosta.
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700 mm

7,5 kW /
25 A

Max. 25 cm

4.3 m

2/4

60 cm

Optiot 2/0, 2/6

4/6 t

4.5 / 3 s

Ominaisuudet
Automaattinen pikaliikeventtiili
Automaattinen kiilahihnojen kiristys
Automaattisesti väistävä takavaste
Automaattinen kuljettimen hihnojen kiristys
Uritetut turvarullat katkaisupöydällä
Voimansiirtokytkin traktorikäyttöön
Taittuva ja sivusuunnassa kääntyvä kuljetin
Käyttövoima
Traktori
Traktori/sähkömoottori 7.5 kW (sis. öljyn
lämmittimen)
Polttomoottori
Lisälaitteet
Kuljetusalusta jarruilla tieliikennekäyttöön
Palax Roller puhdistuskuljetin
Palax Cleaner roskarumpu

Helppo ja nopea halkaisuterän vaihto.

Saatavana myös tieliikennekelpoisella
mobiilialustalla.

Palax

sarja

Palax D-sarjan koneet on varustettu ketjusahalla.
Ketjusahalla saat suuremman katkaisupaksuuden saman
luokan kovametalliteräisiin koneisiin verrattuna. Palaxin
ketjusahakoneet ovat parhaimmillaan silloin, kun puun paksuus
vaihtelee paljon. Kaikista ketjusahoissa löytyy automaattinen
teräketjun voitelujärjestelmä ja halkaisuterän vaihto
pikalukituksen avulla.
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KS 45S
suorituskykyä
erikokoisten
puiden
pilkkomiseen
kone, joka tarjoaa nopeutta
ja voimaa ammattimaiseen
klapituotantoon
KS 45S sopii urakoitsijoille, jotka työstävät halkaisijaltaan hyvin
vaihtelevaa puuta, aina 45 cm paksuuteen asti.
Kilpakumppaneistaan sen erottaa vetävä puunpainin sekä puun
pudotuspelti, joka ohjaa katkaistut puut oikeassa asennossa
halkaisuterälle.

Hydraulisella vetorullalla varustettu puun painin
takaa tehokkaan puun syötön.

Joskus ammattimieskin tarvitsee helpotusta: KS 45S-koneen
täyshydraulinen joystick-ohjaus tekee työskentelystä kevyttä ja
kokonaan aukeava suojaverkko helpottaa huoltamista.
KS 45S -koneessa on tehokas 20” laipalla toimiva katkaisusaha. Puun
halkaisu käynnistyy automaattisesti katkaisun jälkeen. Koneessa
on patentoitu kolminopeussylinteri, joka tekee pienempien puiden
pilkkomisesta nopeaa. Periksiantamaton KS 45S ei hyydy suurenkaan
taakan alla. Isoille puille riittää voimaa 16 tonniin saakka. Urakat
viimeistelee 4,3 m pitkä hydraulivetoinen sivukäännöllä varustettu
poistokuljetin, joka siirtää halkaistut klapit säkkeihin tai lavalle.
Koska kaikki käyttövivut on koottu samaan
paikkaan, konetta on helppo käyttää.
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20”

22 kW /
32 A

Max. 45 cm

2/6

25–55 cm

Optiot
2/0, 2/4, 2/8, 2/10, 2/12

18 t

4.3 m

PowerSpeed

Ominaisuudet
PowerSpeed -sylinteri optimoituun halkaisuun:
Säätää automaattisesti halkaisuvoimaa ja -nopeutta
Automaattinen katkaisunopeuden säätö/sahalaipan paine
Hydraulinen puun painin
Hydraulinen painimen syöttörulla
Säädettävä automaattisesti väistävä takavaste
Hydraulinen Midi/Mega -pöydän ohjaus
Hydraulinen halkaisuterän säätö
Hydraulinen joystick-ohjaus
Teräketjun automaattinen voitelu
Poistokuljettimen nopeudensäätö
Taittuva ja sivusuunnassa kääntyvä kuljetin
Syöttökuljetin 33 x 225 cm
Liitäntä lisäsyöttörullalle/tukkipöydälle
Puun pudotuspelti

Puun pudotuspelti ohjaa puun suorassa
halkaisukouruun.

Käyttövoima
Traktori
Traktori/sähkömoottori 22 kW
Lisälaitteet
Palax Midi/Mega -tukkipöytä
Palax Roller puhdistuskuljetin
Palax Cleaner roskarumpu
Palax Puru puruimuri
Hydraulinen peräsyöttörulla
Hydrauliöljyn lauhdutin
Hydrauliöljyn lämmitin
Poistokuljettimen jatke 1m

Hydraulisesti säädettävä halkaisuterä on helposti
vaihdettavissa.
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X-Aim
Saatavilla oleva
yhteensopiva
malli

PowerSpeed

410
raskaan työn
klapikone
kehitetty jykevien puiden
vaivattomaan prosessointiin
Palax D410 vastaa klapinteon ammattilaisten vaativiin haasteisiin.
Paranneltu puskimen muotoilu helpottaa puun hallintaa, minkä lisäksi
edistyksellinen halkaisunopeus ja huippuunsa hiotut painimen väistöja pito-ominaisuudet sekä teräketjujen huolto on suunniteltu tuomaan
helppoutta raskaisiinkin klapitöihin.
Palax D410 on tehty järeälle puulle, sen läpi kulkee halkaisijaltaan
jopa 40 senttiä paksu puu. Uudistettu muotoilu antaa koneelle paitsi
komean ulkonäön, myös parantaa näkyvyyttä halkaisukouruun.
Palax D410 vie ominaisuuksillaan työnteon uudelle tasolle.

16”

Max. 40 cm

2/6

11 kW/
25 A

Optiot 2 / 4, 2 / 8

4.3 m

13 t
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Ketjuöljyn määrä on koko ajan
käyttäjän näkyvillä ja helppo
täyttää.

5.7 / 2.9 s

Ominaisuudet
PowerSpeed -sylinteri optimoituun halkaisuun:
Säätää automaattisesti halkaisuvoimaa ja
-nopeutta
Hydraulinen puun painin
Säädettävä mekaanisesti väistävä takavaste
Hydraulinen Midi/Mega -pöydän ohjaus
Hydraulinen halkaisuterän säätö
Hydraulinen joystick-ohjaus
Teräketjun automaattinen voitelu
Poistokuljettimen nopeuden säätö
Taittuva ja sivusuunnassa kääntyvä kuljetin
Syöttökuljetin 20 x 200 cm
Liitäntä lisäsyöttörullalle/tukkipöydälle
Käyttövoima
Traktori
Traktori/sähkömoottori 11 kW

X-Aimin automatisoidun halkaisun
ansiosta polttopuu on tasalaatuista
tukin vaihtelevasta halkaisijasta
huolimatta.

25–60 cm

Lisälaitteet
Palax X-Aim
Palax Midi/Mega -tukkipöytä
Palax Roller puhdistuskuljetin
Palax Cleaner roskarumpu
Palax Puru puruimuri
Hydrauliöljyn lauhdutin
Hydrauliöljyn lämmitin
Poistokuljettimen jatke 1m

Saatavilla olevat mallit

PowerSpeed

360
Monipuolinen
kone vaativiin
klapitöihin
klapien teko ei ole koskaan
ollut näin helppoa ja mukavaa
Palax D360 -koneen ominaisuudet ja käyttömukavuus on viety
huipputasolle: koneesta löytyy halkaisuvoimaa ja nopeutta,
varmatoiminen puun painin ja väistävä takavaste kuin myös terähuoltoa
helpottava ja lisää näkyvyyttä kouruun tarjoava suojaverkko. Lisätty
öljytilavuus auttaa öljyn lämpötilaa pysymään kohtuullisena.
Kone on varustettu 15” ketjusahalla, jolloin katkaistavan puun paksuus
voi olla halkaisijaltaan jopa 36 cm. Palax D360 on loistava valinta
klapiurakointiin erityisesti silloin, kun pilkottavan puun paksuus
vaihtelee huomattavasti. Työmiehen taakkaa keventää lisäksi nopea ja
toimintavarma syöttökuljetin.
Ketjusahan automaattinen voitelulaite voitelee terää tasaisesti sahauksen
aikana, jonka ansiosta työstö on katkotonta koko urakan ajan. Koneessa
on vakiona pikaliikeventtiili, jonka avulla pienet puut halkeavat nopeasti.
Paksuilla puilla liike hidastuu vain halkaisun alkuvaiheen ajaksi, jolloin
voiman tarve on suurin.
Halkaisukourun roska-arina läpäisee halkaisussa syntyvät roskat ja
lopputuloksena on puhdasta sekä helposti kuivuvaa puuta. Jos etsit
ammattilaisen klapikonetta, tässä on sellainen kompaktissa ja entistä
tehokkaammassa paketissa.

15”

Max. 36 cm

7.5 kW/
20 A

4.3 m

2/4

25–60 cm

Optiot 2/6

6 t Ergo
ja Pro
9 t Pro+

7.1 / 3.2 s Ergo
ja Pro
5.9 / 3.2 s Pro+

Ominaisuudet
Säädettävä mekaanisesti väistävä takavaste
Teräketjun automaattinen voitelu
Pituussäädettävä puun painin
Syöttökuljetin 20 x 200 cm
Liitäntä lisäsyöttörullalle/tukkipöydälle
Taittuva ja sivusuunnassa kääntyvä kuljetin
Pro ja Pro+ ominaisuudet
Hydraulinen puun painin
Hydraulinen joystick-ohjaus
Hydraulinen halkaisuterän säätö
Pro+ ominaisuus
PowerSpeed -sylinteri optimoituun halkaisuun:
Säätää automaattisesti halkaisuvoimaa ja
-nopeutta
Hydraulinen Midi/Mega -pöydän ohjaus
Poistokuljettimen nopeudensäätö
Käyttövoima
Traktori
Traktori/sähkömoottori 7.5 kW (sis. öljyn
lämmittimen)
Lisälaitteet
Palax Midi/Mega -tukkipöytä
Palax Roller puhdistuskuljetin
Palax Cleaner roskarumpu
Palax Puru puruimuri
Hydrauliöljyn lauhdutin
Hydrauliöljyn lämmitin
Poistokuljettimen jatke 1m
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270 A C T I V E
Kompakti
klapikone
liikkuville
metsureille
Palaxin ketjusahaperheen pienin
jäsen tekee klapinteosta vaivatonta
ja nopeaa
Vaikka Palax D270 on ulkoisilta mitoiltaan pieni, on se klapinteossa ketterä
ja tehokas. Kokonaan avautuva suojaverkko helpottaa huoltamista ja
puunsyöttörullat keventävät puun käsittelyä. Koneen käyttövoimaksi voit
valita traktorin, poltto- tai sähkömoottorin. Koneen 4 tonnin sylinteri takaa
kuluttajakäyttöön riittävän halkaisuvoiman, katkaisu toimii 13” laipalla ja
ketjusahalla. Helppohoitoisen ketjun pystyy teroittamaan itse, eikä työnteko
kärsi turhasta odottelusta.

13”

Max. 27 cm

4 kW /
16 A

2.6 m

2

25–40 cm

Optio 2/4

4t

4s

Ominaisuudet
Säädettävä takavaste
Teräketjun automaattinen voitelu
Jousiavusteinen, mekaaninen puun painin
Mekaaninen ohjaus
Katkaisupituuden säätö
Automaattinen puun halkaisu
Hydraulinen poistokuljetin 2.6 m
Käyttövoima
Traktori
Sähkömoottori 4 kW
Polttomoottori

Olosuhteista ja työmaan sijainnista Palax D270 ei ole turhan nirso. Helposti
liikuteltavana se menee sinne minne työmieskin. Lisävarusteena on
saatavilla kuljetusvaihtoehdot maasto- ja tieliikennekäyttöön.

Hondan bensamoottori on
luotettava ja pienikulutuksinen.
Lisälaitteet
Kuljetusalusta maasto- ja tieliikennekäyttöön

13” terälaippa on helposti
huollettavissa
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Tukeva jatkopöytä helpottaa puun
syöttämista katkaisuun.

lisälaitteet

automaattisesti
tasalaatuista polttopuuta
X-Aim tarkkailee sahattavan
puun halkaisijaa ja
säätää halkaisuterän
automaattisesti
optimaaliselle korkeudelle.
X-Aim antaa käyttäjän keskittyä puun syöttöön
tukkipöydältä ja sahaamiseen klapikoneella. Lopusta
huolehtii automaattinen halkaisuterän korkeudensäätö:
sen seurauksena tuotetaan tasalaatuista polttopuuta
puunrunkojen vaihtelevasta koosta huolimatta. Tällä tavoin
X-Aim mahdollistaa helppokäyttöisyyden, lisää tehokkuutta
polttopuun tuotantoon ja parantaa klapien laatua, kun kaikki
puut halkaistaan tasakokoisiksi.
Kun puun paksuus vaihtelee, käyttäjän ei tarvitse huolehtia
halkaisuterän korkeuden säätämisestä: klapikone mittaa
automaattisesti uuden rungon halkaisijan ennen leikkaamista
ja asettaa halkaisuterän haluttuun korkeuteen.

Automaattinen

X-Aim automaattisesti säätää halkaisuterän
optimaaliselle korkeudelle keskelle tukkia.

Käyttäjä voi myös asettaa puulle halutun
vähimmäispaksuuden, jonka alapuolella halkaisuterä nousee
automaattisesti ja pienet rungot halkaistaan vain kahteen
osaan. Tämä mahdollistaa sekalaisen puun tehokkaamman
tuotannon.
Tehdasasennettu lisävaruste
•
X-Aim voidaan asentaa tehtaalla vain uusiin
keskisuuriin ja suuriin klapikoneisiin
•
Edut
•
Helppokäyttöisyys
•
Lisääntynyt tehokkuus
•
Korkealaatuista polttopuuta sekalaisesta
puusta huolimatta
•
Työn tuottavuudesta reaaliaikaista dataa

X-Aimin älykkyyden ansiosta käyttäjä saa
myös reaaliaikaista tietoa työn tuottavuudesta:
kosketusnäyttö erottelee käsitellyt kuutiot,
käyttötunnit, työkierrot ja sahausneliöt.
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MEGA
Palax Mega on varustettu hydraulisella ketjusyöttöpöydällä
ja porrasannostelijalla sekä neljällä neljä metriä pitkällä
ketjupalkilla. Ketjuja pystyy ajamaan eteen- ja taaksepäin.
Kapasiteettia tästä lyömättömästä pakkauksesta löytyy
12 kuutiota. Palax Mega sopii parhaiten suurimpiin
klapikonemalleihin.
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Järeä tosimiehen
tukkipöytä
isoille puille
•
•
•
•
•

Palax Mega-tukkipöytä C/D-sarjalle
Leveys 2.2 m
Ketjupalkit 4 m
Paino 1079 kg
Kapasiteetti 10-12 m3

MIDI
Palax Midissä on hydraulinen ketjusyöttöpöytä sekä pyörivät
puun annostelijat. Pöydän kokoa voi säätää 1,7–2,3 m leveäksi.
Perusmallissa on kaksi hydraulista syöttörullaa ja yksi vapaasti
pyörivä kannatinrulla. Nälän kasvaessa voi pöytään lisätä
lyhyitä puita varten ylimääräisen ketjupalkin, joka lisää myös
pöydän kantavuutta. Palax Midi sopii parhaiten pieniin ja
keskisuuriin klapikoneisiin.

Vankkarakenteinen
tukkipöytä
kovaankin
käyttöön
•
•
•
•
•

DECK
Puut odottavat pilkkojaansa tukevassa ja helposti kasattavassa
rankatelineessä oikealla sahauskorkeudella. Lisävarusteeksi
voit hankkia hydraulisen syöttörullan, joka keventää
työskentelyä pitkien puiden käsittelyssä ja auttaa puun saamista
koneen syöttöpöydälle. Palax Deck sopii parhaiten pieniin
syöttöpöydällisiin klapikonemalleihin.

Palax Midi-tukkipöytä C/D-sarjalle
Leveys 1.7-2.3 m
Ketjupalkit 3 m
Kapasiteetti 7-8 m3
Kaksi syöttörullaa vakiona, kolmas lisävarusteena

Kevyt tukkipöytä
ja rankateline
työmiehen
Apuriksi
•
•
•
•
•

Palax Deck-tukkipöytä C/D-sarjalle
Leveys 1.7-2.1 m
Pituus 2.6 m
Kapasiteetti 6 m3
Lisävarusteena saatavissa syöttörulla (kuvassa)
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ROLLER
PUHDISTUSKULJETIN
Palax Roller puhdistaa puut tehokkaasti klapikoneen jäljiltä ilman erillistä
käsittelyä ennen pakkaamista. Puun puhdistukseen erityisesti suunnitellut
eri kokoiset tärinälevyrullat ravistelevat pienet ja suuretkin roskat
klapeja kiusaamasta. Palax Roller on monikäyttöinen tuote puhtaaseen
lopputulokseen! Voit myös halutessasi kaataa klapia suoraan säkistä tai
etukuormaajasta puhdistukseen. Palax Roller on ihanteellinen myös
kovalle puulle. Puhdas puu kuivuu nopeammin ja tuloksena on laadukasta
puuta valmiina käyttöön. Roller sopii max. 40 cm pitkän klapin
seulontaan..

Palax Roller poistaa roskaa puista. Polttopuut
voidaan helposti uudelleen seuloa etukuormaimen
avulla.

Pyörivat rullat seulovat roskat hyvin irti klapeista.
Mitat
Toimintakorkeus: 2200–3000 mm
Max. leveys: 1515 mm
Pituus: noin 2800 mm
Pituus kuljettimen kanssa: noin 5700 mm
Paino
Paino kuljettimen kanssa: 1020 kg
Paino ilman kuljetinta: 890 kg
Toiminta
Roller: vaihteistomoottori 400V / 0.55 kW
Kuljetin: vaihteistomoottori 400V / 0.55 kW
Seuontatiheys
25 mm x 130 mm
Käyttövoima
Sähkömoottori
Traktorin hydrauliikka
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Lisälaitteet
Jatkokuljetin

CLEANER
Tehokas ja hiljainen pyörivä roskarumpu tuottaa puhdasta
puuta ja pitää työpaikan siistinä. Palax Cleaner vähentää
puuroskat minimiin. Puhdistettuna puu kuivuu myös nopeasti
tulisijaa lämmittämään. Jotta säkkien täyttö käy helposti, voit
valita lisälaitteeksi joko jatkokuljettimen tai säkintäyttöpellit
kahdelle säkille.
Tehokas roskien poisto heti pilkkomisen jälkeen.

(A)

(A)

Palax Cleanerissä on pyörivä roskarumpu.
Mitat
Toimintakorkeus: 2250–3250 mm
Max. leveys: 1150 mm
Pituus: noin. 2950 mm
Pituus kuljettimen kanssa: noin 5700 mm
Paino
Paino kuljettimen kanssa: 630 kg
Paino ilman kuljetinta 500 kg

(B)

Toiminta
Cleaner: vaihteistomoottori 400V / 0.55 kW
Kuljetin: vaihteistomoottori 400V / 0.55 kW
Seulontatiheys
35 mm x 600 mm
Käyttövoima
Sähkömoottori
Traktorin hydrauliikka
Lisälaitteet
(A) Jatkokuljetin
(B) Säkintäyttöpellit kahdelle säkille
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vertailutaulukko
KÄYTTÖVOIMA

Mallista riippuen, saatavilla joko traktori- tai sähkökäyttöisenä, yhdistelmäkoneena tai polttomoottorilla.

Traktorikäyttö
Sähkömoottorikäyttö
Polttomoottori
HALKAISU

Halkaisuvoima
PowerSpeed -halkaisu

OMINAISUUDET

Patentoitu Palax Optimi -järjestelmä
Hydraulisesti väistävä takavaste
Mekaanisesti väistävä takavaste
Hydrauliikkaöljysäiliö
Hydrauliikkaöljyn määrä/lämpömittari
Hydraulinen joystick-ohjaus
Automaattinen halkaisun aktivointi
Manuaalinen halkaisun aktivointi
Automaattinen halkaisusylinterin pikaliike
Automaattinen kiilahihnojen kiristys
Puun pudostuspelti
Hydraulinen puun painin
Hydraulisesti lukittuva takatuki
3/8" liitäntä lisäsyöttörullalle
1/2” Midi/Mega -tukkipöytäliitäntä
Katkaisunopeuden säätö
Hydraulikäyttöinen poistokuljetin
Kuljettimen kääntö, 5-asentoinen, man.
Poistokuljettimen nopeudensäätö
Halkaisuterän hydraulinen korkeudensäätö
Halkaisuterän pikalukitus
Hydraulinen syöttökuljetin
Syöttömaton peruutus
Kolmipistekiinnitys traktoriin

LISÄVARUSTEET

X-Aim
Hydrauliöljyn lauhdutin
Hydrauliöljyn lämmitin
Hydraulinen peräsyöttörulla
Kuljettimen hydraulinen sivukääntö
Puruimurin sovike
Poistokuljettimen jatke 1 m

•
L
TaL

vakiovaruste
lisävaruste
tehdasasennettu lisävaruste

HALKAISUTERÄT

Halkaisuterä 2/0
Halkaisuterä 2/4
Halkaisuterä 2/6
Halkaisuterä 2/8
Halkaisuterä 2/10
Halkaisuterä 2/12
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C900

C750

C700

KS 45S

D410

D360

D270

D-sarjan klapikoneet

C1000

C-sarjan klapikoneet

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

L

L

L

•

L

•

16 t

10 t

4t/6t

4t/6t

18 t

13 t

6t/9t

4t

PRO+

•

PRO+

•

•

PRO+

•

•

•

•

160 L

120 L

•

•

•

•

PRO, PRO+

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

40 L

40 L

•

•

•

70 L

70 L

25 L

•

•

PRO, PRO+

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

PRO, PRO+

•

•

PRO, PRO+

135 L

•

•
•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

PRO (L),
PRO+ (vakio)

•

•

PRO (L),
PRO+ (vakio)

•

•

PRO, PRO+

•

•

PRO, PRO+

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ERGO & PRO (L),
PRO+ (vakio)

•

•

ERGO & PRO (L),
PRO+ (vakio)

•

•

PRO, PRO+

•

•

PRO, PRO+

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

PRO, PRO+

•

•

•

•

•

TaL

TaL

TaL

L

L

L

L

L

L

•

•

Riippuu
käyttövoimasta

TaL
L

L

•

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

•

L

•

•

•

L

L

•

L

•

L

L

L

•

•

L

L

L

PRO, PRO+

L

L

L

L

L

L

L

L

L
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60 vuotta klapikoneiden johtajuutta
Lauri Viitamäki perusti Terästakomo -nimellä yrityksen vuonna 1954 Ylistaron
Viitalan kylässä, jossa hän aloitti kylänsepän työt savusaunaan rakennetussa
pajassa. Ensimmäiset omat tuotteet syntyivät maatilojen tarpeeseen metsä- ja
peltotöihin. Vuonna 1959 esiteltiin ensimmäinen klapikone. Tänä päivänä meillä
on yli 60 vuotta uraauurtavaa asiantuntemusta Palax-klapikoneiden ja niiden
lisälaitteiden tuotekehityksestä ja valmistamisesta.
Palax on maailmanlaajuisesti tunnettu tuotemerkki klapiammattilaisten
keskuudessa. Palax-koneita myydään yli 30 maahan, ja maailmanlaajuinen
jakeluverkkomme tarjoaa huoltoa ja tukea useilla eri kielillä.
Koko valmistusketju suunnittelusta toteutukseen on omissa käsissämme. Noin
6,000 m2:n tuotantotilamme sijaitsevat Ylistarossa, Seinäjoella. Modernit laitteet,
ammattitaitoinen henkilökunta, tiimipohjainen kokoonpano ja viimeisin tietotaito
takaavat tuotantomme laadun ja tehokkuuden. Ydinarvomme ovat rehellisyys,
yrittäjyys, asiakkaiden arvostus, avoimuus ja henkilöstön kunnioitus - ja ne myös
heijastuvat huippuunsa hiotuissa tuotteissamme.
Takaamme, että puiden pilkkominen polttopuiksi käy sujuvasti ja tehokkaasti
Palax-klapikoneilla. Koneemme ovat tunnettuja vankkarakenteisuudestaan,
luotettavuudestaan ja helppokäyttöisyydestään - ne ovat täydellinen valinta
ylivoimaista tuottavuutta vaativalle ammattilaiselle. Ennen kaikkea Palax-koneet
säilyttävät arvonsa hyvin.
Vuonna 2020 Ylistaron Terästakomo Oy:n liiketoiminnot siirrettiin TP Silva Oy:lle,
joka on osa kotimaista Terra Patris -monialakonsernia. Palax-tuotemerkki säilyy
vahvana brändinä uuden yrityksen tuoteportfoliossa tulevaisuudessakin.
Palax vuonna 2019

Halumme olla suunnannäyttäjä on inspiroinut meitä
yrityksen alkutaipaleelta lähtien (vasemmalla ensimmäinen
klapikoneemme) ja mahdollistanut sen, että olemme
tänä päivänä yksi maailman johtavista klapikoneiden
valmistajista (oikealla Palax C1000). Tuotamme
vuosittain tuhat korkealaatuista klapikonetta omissa
tuotantotiloissamme.

TP Silva Oy
Lahdentie 9, 61400 Ylistaro, Finland • +358 6 474 5100 • www.palax.fi
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