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KIVI-PEKKA 3,3 STENPLOCKARE
Det senaste nykomlingen i Kivi-Pekka-familjen är stenplockare Kivi-Pekka 3,3. Maskinen har utvecklats inte
bara för traditionell odling utan även för specialiserad
odling och landskapsvård. Kivi-Pekka 3,3 är en effektiv
maskin i sin storleksklass. Den är smidig att använda,
transportera och underhålla.

och exakt djupinställning samt gör maskinen väldigt smidig med liten vändradie i trånga utrymmen. Med en tipphöjd på 2,1 meter kan stenar enkelt tippas på en lägre
vagn, i skopa eller direkt i hög. Maskinens låga och robusta konstruktion garanterar säker tippning även i branta
backar.

Hög uppsamlingskapacitet tack vare den 2 meter breda
inmatningen och en behållare med 5 kubikmeter kapacitet.

Stenbehållaren är utrustad med den välkända Kivi-Peka
jordlådan, som gör att stenarna kan rengöras under tippningsfasen och jorden kan återföras till fältet.

Maskinen har en upp till 2 meter bred inmatning från vilket stenarna tas in i maskinen. Sidorna på lyfttrumman
är utrustade med enkla s-pinnar som leder stenarna in
mot maskinens centrum. Trumman använder Kivi-Pekkas starka pinnar som klarar av att ta upp stenar med en
diameter på upp till 35 cm. Maskinens arbetsbredd är 3,3
meter. Stenbehållaren har en stor kapacitet på 5 kubikmeter. Maskinen kan samla in 900 kg stenar per minut.
Maskinen har ett lågt effektbehov. Eftersom axelvikten
är mindre än ett ton räcker det med en 60 hästkrafters
traktor med ett enkelverkande hydrauluttag. Maskinen
kopplas med dragstång i lyftarmarna vilket ger en enkel

KIVI-PEKKA 3,3
TEKNISKA DATA
Vikt 3490 kg
Arbetsbredd 330 cm
Stenstorlek 2,5-35 cm
Kapacitet 900 kg/min
Stenbehållens volym 5 m³
Däckstorlek 380/85×24
Effektbehov 60 hk
Hydraulikbehov 20 l/min
Körhastighet 1–6 km/h
Antalet pinnar pä lyftrumma 53 st.
Tippningshöjd 210 cm

FINSK KVALITET
PEl-tuote har arbetat långsiktigt i 35 år för
att utveckla maskinens hållbarhet. Rätt material och komponenter garanterar en låg
driftkostnad för användaren.
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