PALAX motti säkitysteline
Polttopuut suoraan säkkiin!
Säkittämällä polttopuut heti tekovaiheessa voidaan puun kuivumisaikaa
vähentää merkittävästi, koska ilma pääsee vapaasti kiertämään.
Säkki helpottaa puun käsittelyä ja lisää puunpilkonnan tuottavuutta.
Uusi Palax motti säkitysteline on edullinen ja kehitetty sellaiseksi että sama
teline soveltuu 0,8 m x 1, 2 m EURO- lavaan ja 1,0 m x 1,2 m FIN- lavaan
sekä edellisten kokoisiin kertakäyttölavoihin, esim. apulantalavoihin.

Telineen rakenne on kevyt mutta
kestävä ja kokonaan sinkitty !
Telineen paino n. 25 kg.
Täyden FIN- säkin tilavuus on
n. 1,3 heittokuutiota ja täyden
EURO- säkin tilavuus n. 1,1
heittokuutiota.
Säkit voidaan varastoida vaikka
kaksi säkkiä päällekkäin, jolloin
tilantarve puolittuu.
Säkkimateriaali on UV- suojattua,
joten auringon valo ei haurastuta
sitä ja säkkiä voidaan käyttää
useita kertoja.

Nerokkaan jousitetun lukkolaitteen
ansiosta säkin asetus telineeseen
käy helposti tuulisellakin säällä ja
kiinnipysyminen on varmaa.
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Palax motti- säkitystelineen käyttö on helppoa
Kaksi tapaa asettaa säkki
Asennustapa 1
1. Aseta lava klapikoneen kuljettimen alle. Aseta teline
lavan päälle ja nosta irrotettava etuseinä
paikoilleen.
2. Aseta säkki telineen sisäpuolelle pystysauma
suunnilleen toisen jousitetun lukon alle ja kierrä
säkin vahvistettu yläreuna järjestyksessä telineen
yläosassa olevien kiinnityskorvakkeiden taakse
pitäen samalla vahvistettua yläreunaa kireällä.
3. Aseta vahvistettu yläreuna toisenkin jousitetun
lukon alle, jolloin säkki kiinnittyy tukevasti
telineeseen.
4. Supista säkin alareunan narua pystysauman
vastakkaiselta puolelta vetämällä narua n. 0,5 m
ulos ja tee vetosolmu.
5. Aseta säkin nurkkiin muutama klapi, jolloin säkki jää
lavan muotoiseksi ja ryhdikkääseen asentoon.
Asennustapa 2, paras tapa ehjille lavoille
Soveltuu hyvin ehjille 100 x 120 cm kokoisille
FIN- lavoille ja kertakäyttölavoille tai 80 x 120 cm
EURO- lavoille. Säkki pysyy hyvin tuulella paikallaan ja
voidaan heti aloittaa täyttö klapikoneella.
1. Aseta säkin alareuna 3…5 cm lavan reunojen
alapuolelle.
2. Jos säkki on löysästi reunojen päällä, voi narua
hieman kiristä ja tehdä solmu.
3. Aseta teline lavan päälle.
4. Aseta säkin vahvistettu yläreuna toisen jousitetun
lukon alle ja kierrä säkin vahvistettu yläreuna
järjestyksessä telineen yläosassa olevien
kiinnityskorvakkeiden taakse pitäen samalla
vahvistettua yläreunaa kireällä
Säkin täyttö
1. Tee säkki täyteen yläreunan tasalle puita ja tasoita puut tasaiseksi kerrokseksi.
2. Avaa lukkolaitteet, irrota säkin yläreuna kiinnityskorvakkeiden takaa, kiristä narua
pystysauman vastakkaiselta puolelta ja tee vetosolmu.
3. Poista telineen irrotettava etuseinä, käännä sivuseinät hieman ulospäin ja poista koko
teline lavan päältä. Siirrä täysi lava pois kuormaajalla tai vastaavalla.
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