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KIVI-PEKKA STENPLOCKARE 

Kivi-Pekka är en stenplockare som effektivt plockar upp 
stenar från åkern och röjer trädrötter och grenar på nya 
åkrar. Kivi-Pekka kan också användas vid anläggning av 
vägar, golfbanor och grönområden.
 
Tidigare plockade man ofta stenar från åkrarna för hand. 
Det var tidsödande och kunde även ha en negativ effekt på 
hälsan, eftersom man hela tiden arbetade i en dålig ställ-
ning. Resultatet blev inte heller detsamma som när stenar-
na tas bort med maskin. En noggrant röjd, stenfri åker ger 
bättre skörd och förhindrar skador på andra jordbruksmas-
kiner, vilket gör att man slipper dyra reparationskostnader.
 
Kivi-Pekka har unik prestanda – den största modellen har 
en arbetsbredd på 7 m och plockar upp till 50 cm stora 
stenar. Vid steniga förhållanden kan den plocka 1 500 kg 
stenar per minut. Stenplockaren har en tipphöjd på 290 cm, 

vilket möjliggör tippning i höga schaktvagnar och gör det 
enklare att återanvända stenarna på andra platser. Kivi-
Pekka behöver ingen stor traktor, utan det räcker med 100 
hk kapacitet för att driva den största stenplockaren. 
Maskinerna skräddarsys efter kundernas önskemål, finns i 
flera arbetsbredd och utrustas med de tillbehör som just du 
behöver.
 
Kivi-Pekka tillverkas i Rantasalmi bland de stenigaste 
åkrarna i Finland. Stenarna på våra åkrar består hu-
vudsakligen av granit och erbjuder en perfekt miljö för 
produktutveckling och -testning. Kivi-Pekka tillverkas med 
hög yrkesskicklighet, kvaliteten och noggranna materialval. 
Stålet som används har valts ut noggrant baserat på mer än 
30 års erfarenhet. Kivi-Pekka stenplockare säljs numera i 50 
länder. 
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Flex Drum

Kivi-Pekkas Flex Drum möjliggör plockning av större stenar än 
med en lyfttrumma av standardmodell. Lyfttrumman och 
drivningen av den är den är en enhet som lyfts tillsammans, 
vilket möjliggör plockning av upp till 50 cm stora stenar. 

En hydraulisk tryckackumulator i Flex Drum höjer trumman och 
hjälper den över stora stenar. Trumman kan dessutom lyftas i 
det översta läget med hydraulik. Fjädringen i Flex Drum däm-
par stötar mot sållet och pinnarna och förlänger därmed deras 
livslängd. 

Tipphöjd

Alla Kivi-Pekka stenplockarmodeller har en tipphöjd på 
290 cm, vilket möjliggör tömning i transportutrustning 
med höga sidor, som t.ex. tippvagnar. Därmed går det 
snabbare att transportera bort stenarna eftersom man 
inte först behöver tömma stenbehållaren på marken 
och sedan lasta dem på lastbilen med en annan 
maskin.



KIVI-PEKKA – STANDARDUTRUSTNING KIVI-PEKKA – TILLÄGGSUTRUSTNING
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3. Dragkroksfäste 

Såll Lyft av strängläggare Flex Drum

7. Rotationsvakt 

Standardutrustning:

•  Jordlåda 

•  Såll enligt odlingsinriktning 

•  Däck 560/60-22.5 

•  Boggi 560/60-22.5, som standard på K-P 7 

•  Boggi stödhjull till strängläggare

•  Tipphöjd 290 cm 

•  Hydraulisk inställning av arbetsdjup 

•  Starka pinnar 12 x 45 mm 

•  Bultat ringdrag

•  Alla kraftöverföringsaxlar

Tilläggsutrustning:

•  Lyft av strängläggare 

•  Flex Drum

•  Boggi 560/60-22.5 

•  Rotationsvakt 

•  Extra starka pinnar 13 x 50 mm 

•  Tryckluftsbromsar 

•  1-krets hydrauliska bromsar 

•  Scharmuller kulkoppling 

•  Stänkskydd 

Jorden samlas upp, sorteras och släpps ut på åkern 
igen. Stenarna blir renare och kan användas vid t.ex. 
byggnadsarbete eller vid vägbyggnad.

Stenplockaren har Scharmullers dragögla som standard. En 
kulkoppling finns också som tillbehör.

4. Tipphöjd 290 cm 

Tipphöjden på 290 cm gör det enkelt att tömma 
stenbehållaren i ett stort släp.

Det svetsade sållet är tillverkat av specialstål och pinnavstånd 
kan väljas utifrån odlingsriktningen. Lyfttrummans pinnar roterar 
mellan sållets stänger längs hela sållet, vilket gör att sållet förblir 
rent och inte täpps till lika enkelt.

Strängläggarna lyfts med en hydraulcylinder som lyfter båda
sidorna samtidigt. Strängläggarna låses mekaniskt i det övre
läget med hakar. Kraftöverföringsaxlarna behöver ej demonteras 
för detta moment.

Lyfttrumman och drivningen av den är en enhet som lyfts
tillsammans, vilket möjliggör plockning av upp till 50 cm stora
stenar.

När Kivi-Pekka används i dammiga förhållanden håller 
rotationsvakten koll på drivningen av strängläggarna, 
lyfttrumman och huvudkraftöverföringsaxlarna. En signallampa 
på skärmen i styrhytten tänds om någon av dem stannar under 
arbetet.

8. Extra starka pinnar 13 x 50 mm 

Alla pinnar, oavsett storlek, viker sig åt sidan för att undvika 
blockeringar och behöver därför inte roteras bakåt. 13 x 50 mm 
pinnarna är mycket hållbarare än 12 x 45 mm standardpinnarna, 
vilket medför längre underhållsintervall. Alla pinnar har 
hjälpfjädrar och är monterade med flexibla gummielement.
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Förbättra stenplockningen!

Våren är en hektisk period och arbetet måste vara så 
effektivt som möjligt. PEL-Tuote Oy introducerar nu nya 
Kivi-Pekka 7 med förbättrad effektivitet för att underlätta 
stenplockningen.
 
Kivi-Pekka 7 har mycket högre prestanda än Kivi-Pekka 5 
och kan plocka stenar med 40 % högre effektivitet.

 
Nya Kivi-Pekka 7 har bl.a. en 3 m3 stor stenbehållare, 
7 m arbetsbredd och kan plocka upp till 50 cm stora 
stenar. Lyfttrumman är bredare och har 33 pinnar. 
Standardtipphöjden är 290 cm. 

Kivi-Pekka 7 går att få med däck med boggi 560/60X22.5 
eller däck 700/45R22. Bra hjulutrustning innebär lågt
marktryck.

KIVI-PEKKA 7 

TEKNISKA DATA:

KIVI-PEKKA STENPLOCKARE
  KIVI-PEKKA 4  KIVI-PEKKA 5  KIVI-PEKKA 6  KIVI-PEKKA 7

Vikt kg  4000    5000   5400   6500 

Arbets-  400     500     600   700
bredd cm

Stenstorlek  cm 2,5 - 35     2,5 - 35 (50)    2,5 - 35 (50)   2,5 - 35 (50) 

Effekt   700 kg/min   1000 kg/min    1200 kg/min   1400 kg/min 

Stenbehållarens 1,5-2 m3    1,5-2 m3   1,5-2 m3   3 m3  
volym

Däckstorlek  

Enkeldäck 560/60R22.5  560/60R22.5  560/60R22.5
  700/50R26.5  700/50R26.5  700/50R26.5 
  
Med boggi  500/50-17 boggi  500/50-17 boggi   500/50-17 boggi   560/60-22.5  boggi 

Strängläggarnas  195 x 14  boggi  195 x 14 boggi   195 x 14 boggi   195 x 14 boggi
stödhjul 

Effektbehov   70 hp   80 hp    80 hp   100 hp

Oljebehov   20l/min   20l/min   20l/min   20l/min

Körhastighet  1-6 km/h  1-6 km/h  1-6 km/h  1-6 km/h 

Lyfttrumma  18 pinnar    28 pinnar    28 pinnar    33 pinnar 

NYHET



Tillverkaren förbehåller sig rätten till ändringar utan föregående meddelande.

PEL-Tuote Oy
Seppälänsalmentie 181
FIN-58900 Rantasalmi

FINLAND

EXPORT
Jens Köllner

jens.koellner@pel-tuote.fi
mobile: +358-40-5688115

Your local dealer


