
Staande klovers: LS-22T-V PTO/400 Volt .
 

    Nog niet gewaardeerd

Uiterst professionele 22Ton houtklover met 400 Volt 5,1 Kw motor
en alternatieve aandrijving op aftakas! Ook deze zeer robuuste 22
ton houtklover zorgt voor jarenlang kloofplezier. Geen pijnlijke
gewrichten meer van het houthakken. Dit artikel kan alleen maar
worden verzonden en niet in de winkel worden afgehaald! De
getoonde prijs is incl. verzendkosten! Lees meer 

Beschrijving

Robuuste 22 ton houtklover

Dit is de uiterst professionele 22ton ton houtklover van Crossfer!
 Robuuste 22 ton houtklover voor jarenlang kloofplezier
Geen pijnlijke gewrichten meer van het houthakken.

De kloofhoogte is middels de cilinder in een handomdraai traploos op elk gewenste werkhoogte in te stellen.
Hierdoor voorkomt u een lange leegloop van het kloofmes in beide richtingen.

DE CILINDER BESCHIKT OVER TWEE WERKSNELHEDEN

WERKSTAND SNEL omlaag
Drukt u beide bedieningshendels compleet naar beneden dan daalt de cilinder met de 2,5-voudige snelheid. 
 Hierbij ontwikkelt de machine ca. de helft van de drukkracht.
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WERKSTAND omlaag
 Drukt u één van de twee bedieningshendels, net voordat het mes het hout raakt, weer een stukje (ca. 2-3cm) omhoog 
 dan wordt de daling van de cilinder vertraagd. 
 Nu ontwikkelt de machine de aangegeven maximale drukkracht.

INSTELLEN TERUGLOOP automatisch of manueel
Twee verschillende opties zijn eenvoudig in te stellen doormiddels het in- of uithaken van een veer. 
 (zie hiervoor afbeelding instellen terugloop).

Bij een ingehaakte veer beschikt u over de manuele terugloop.
De cilinder blijft na het loslaten van de bedieningshendels direct
stil staan en gaat uitsluitend bij het indrukken van beide hendels
omhoog.
Bij een uitgehaakte veer beschikt u over de automatische
terugloop. De cilinder loopt dan automatisch naar boven tot de ingestelde
werkhoogte.

Highlights

Robuuste en compacte machine voor regelmatig gebruik.
22 ton drukkracht.
Aandrijving door sterke 400 Volt krachtstroom motor en/of 25 pk sterke PTO aandrijving.
Snelle voor- en achteruitloop.
Grote overbrugging cilinder.
Tweehand veiligheidsbediening.
Manuele of automatische terugloop.
Compact en transportabel bij ingeschoven stand cilinder.
Moeiteloos voorbereiden om machine in bedrijf te nemen.
Lifter boomstammen voor ergonomisch verwerken hout, zie foto stamlifter.
De slaglengte laat zich traploos en op de millimeter nauwkeurig afstellen, hierdoor bereikt u een enorme tijd en energiebesparing.
Door de handgreep en de grote wielen kunt u het apparaat ondanks een relatief hoog gewicht(robuustheid) op een eenvoudige manier

naar de werkplaats rollen.
Tweehand veiligheidsbediening. Het ingebouwde veiligheidsconcept zorgt ervoor dat de handen tijdens het in bedrijf zijn uit de

gevarenzone blijven.
Ruimtebesparend op te bergen.
Voor deze machine zijn extra accessoires, zie gerelateerde producten

Leveromvang

Houtklover, Crossfer LS-22T-V 400 Volt / PTO,  incl. stamlifter.
Afgevuld met hydraulische olie.
Transmissie aftakas afgvuld met olie.

Onze voordelen voor U op een rijtje

Levering direct vanaf onze loodsfaciliteiten in Duitsland door geheel Nederland (vaste land) per bodedienst binnen 2-3 werkdagen, met
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aflevering doordeweeks
(telefonisch advies over datum van levering vooraf).
In samenwerking met Crossfer onderhouden wij een grote voorraad aan onderdelen.
Wij beschikken in Zevenhuizen over een eigen werkplaats voor service en onderhoud.
Wij bieden u 2 jaar garantie op al onze machines.

Technische details

Elektromotor 400 Volt / 50Hz
/ 5100 Watt = 5,1
Kw, IP54

PTO
aandrijving

1 3/8''(34,8mm)  6
tanden,  max. 540
RPM,  25 pk

Maximale
drukkracht

22 ton

Stamopname
diameter

ca. 75 tot 90 cm

Stamopname
*

max. 110 cm lengte

Snelheid snel ca.10,5 cm/sec met
ca. 11 ton kloofdruk

Snelheid naar
beneden

ca. 4,3cm/sec met
ca. 22ton kloofdruk

Snelheid naar
boven
(terugloop)

ca. 7,5 sec

Hydraulische
olie

ca. 24 liter  reeds
afgevuld! met
HLP32

Oliedruk 27,5MPa 
Geluidsdruk
leegloop

80,1 dB

Geluidsdruk
volle belast

92,5 dB

Afmetingen
minimaal b x
d x h

660 mm x 700 mm
x 1880 mm

Afmetingen
Maximaal b x
d x h

1050 mm x 1700
mm x 2500 mm

Gewicht ca. 318 kg
Afmetingen in
verpakking b
x d x h

1200 mm x 800
mm x 2130 mm

Gewicht incl.
verpakking

ca. 325 kg

* +/- 5%
Technische v

eranderingen,

zoals

aanpassingen

van het

design onder

voorbehoud.
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