ENERGIAPUUKOURA
BIOJACK 400 COMBI

ENERGIAPUUKOURAT JOUSTAVAAN
JA NOPEAAN TYÖSKENTELYYN!
Kaikki kouramme ovat räätälöitävissä tarpeidesi mukaan. Tuotteemme
ovat mahdollisimman käyttäjäystävällisiä, helppoja ja nopeita, jotta
sinä voit keskittyä vain työhösi.
Biojack -tuotteet ovat kestäviä ja vahvoja rakenteltaan, koska ne
valmistetaan Suomessa, lujista ja laadukkaista materiaaleista.
Ne soveltuvat erinomaisesti ensiharvennuksiin, energiapuun korjuuseen
ja esimerkiksi yhdyskuntarakentamiseen, kuten puiden katkaisemiseen
sähkölinjojen lähettyviltä ja puistoista. P uun katkaisu tapahtuu nopeasti
ja helposti veitsen, ketjusahan tai jopa molempien avulla.
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Energiapuukoura
saha- ja veitsikatkaisulla.
Soveltuu ensiharvennuksiin, energiapuun
korjuuseen ja yhdyskuntarakentamiseen.
Puun katkaisussa voidaan käyttää sekä
veitsi- että ketjusahakatkaisua.

Tekniset tiedot
• Paino n. 350 kg
• Puun katkaisuläpimitta
- veitsikatkaisu max. 300 mm
- sahakatkaisu max. 400 mm
• Käyttöpainealue 200 – 250 bar
- painelinja
min 1/2”
- paluulinja
min 1/2”
- vapaapaluu
min 3/8”
• Öljyntarve 80 – 100 l/min
• Sähköjohdot 2 kpl (12 V tai 24 V)
• Alustakone: kaivinkone, kuormaustraktori ja kuorma-auto
• Voidaan käyttää joustavasti katkaisussa ja kuormauksessa, muuntotoimenpiteitä ei tarvita.
• Kouralla voidaan karsia myös pystypuuta.

Biojack energia-
puukouran etuja

Biojack-energiapuukourat puun korjuuseen
ja kuormaukseen

•
•
•
•
•
•

Biojack-energiapuukourat katkaisevat, kuormaavat ja karsivat energiapuun. Biojackissa erityistä on
käyttäjäystävällisyys. Työn alkuun pääsee todella helposti. Energiapuukoura on helppo ja nopea
asentaa kuormaajan rotaattoriin. Biojackin parhaat puolet tulevat esille puun korjuussa ja lastauksessa.

Helppo asentaa
Ketterä käyttää vaikeissakin olosuhteissa
Hallitut liikkeet, selkeä työnkierto
Nopea katkaisu
Siisti työnjälki
Kaadetun puun katkaisu
(esim. polttopuuksi)
• Toimii kuormauskourana joustavasti,
ei erillisiä asennuksia
• Vahva ja kestävä rakenne

Kouralla on selkeä työnkierto: Koura tarttuu puuhun, katkaisee sen, tiltti kallistuu ja koura avautuu,
kun puu siirretään pinoon. Eri työvaiheet sujuvat joustavasti. Toimintojensa ansiosta sama laite toimii
kahmarina puun lastauksessa. Mitään erillisiä asennuksia ei kahmarikäyttöön tarvita, vaan Biojac
voidaan myös lukita kahmariasentoon, jolloin terä ja tiltti ovat poissa käytöstä.
Biojack-energiapuukourat valmistetaan Suomessa Nummek Oy:n automatisoidussa tuotannossa,
pitkällä kansainvälisellä hydraulisten laitteiden valmistuskokemuksella. 
Nummek Oy:n toiminta perustuu sertifioituun ISO 9001-laatujärjestelmään.

