EFFEKTIV
VEDPRODUKTION

VEDMASKINER
SOM HÅLLER MÅTTET

Innehåll
Palax vedmaskiner med en cirkelsåg
De viktigaste fördelarna med en cirkelsåg är hastighet, underhållsfrihet och den lilla mängden oljefria
sågspån som genereras. Hårdmetallklingan kapar stockar tillförlitligt och snabbt. Långa slipintervaller ökar
den effektiva arbetstiden. Även klyvbettet med snabbutlösning kan bytas på bara några sekunder.
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c1000
c900
c750
c700 C O M B I

Palax vedmaskiner med en kedjesåg
Kedjesågen ger en större kapdiameter jämfört med maskiner med hårdmetallklinga i samma kategori. De
är som bäst när tjockleken på stockarna varierar mycket. Alla kedjesågar är utrustade med ett automatiskt
kedjesmörjsystem och snabbutlösning av klyvkilen.
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Ks 45s
Ks 40s
d360
D270 A C T I V E

Tillbehör
Lasta enkelt stockar på vedmaskinen genom att använda Palax stockbord. Efter kapning och klyvning
säkerställer Palax Roller och Cleaner att virket är rent och torkar snabbt.
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mega/midi/deck stockbord
Roller/cleaner vedrengörare

Palax fokus ligger på planering, utförande och utveckling av vedmaskiner. Det här är något vi
kan med över femtio års erfarenhet och vi vi går i god in i minsta detalj.
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Tillgängliga modeller:

PowerSpeed

1000
Bearbeta
stora stockar
med stor
effektivitet
Det ultimata valet för
professionella avverkare
Palax C1000 är en vedmaskin för intensiv professionell användning, med en
stadig stomme och utrustad med flera betydande innovationer. Vi har också
ökat på maskinens klyvhastighet och -kraft. Tack vare detta är maskinen i sin
storleksklass en av de mest produktiva och effektiva vedmaskinerna för stora
stockar. Palax C1000-maskinens nya, mer ergonomiska formgivning gör den
lättare och mer effektiv att använda.
Därtill har vi omformat maskinens skyddsnät; det nya nätet ger mycket
bättre sikt in i klyvtråget. Längden på klyvningen i Palax C1000 regleras av
det patenterade Palax Optimi-systemet. Tillsammans med den automatiska
snabbventilen gör den klyvningen oslagbart snabb, cirkelsågens kaphastighet inte att förglömma. Ett 1 000 mm hårdmetallklinga tillverkar ved snabbt,
snyggt och utan servicebehov. Den här trotjänaren styr du lätt och noggrant
med en joystick. Därtill spänns kilremmarna automatiskt i maskinen, vilket
mångdubblar kilremmarnas och hela kraftöverföringens livstid. Klyvhastigheten kan justeras automatiskt enligt den typen av ved som ska tillverkas.
Man kan slappna av med Palax C1000-maskinen; helhydraulisk styrning, Ett
stadigt inmatningsband och en 4,3 m lång störningsfri utmatningstransportör
med hastighetsjustering gör det effektivt och lätt att tillverka brännved.
Det finns klyvyxor som tilläggsutrustning, allt från 2/0-delad till 2/12-delade.
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1000 mm

15 kW/
35 A

Max. 40 cm

4.3 m

2/6
Option 2/0, 2/4,
2/8, 2/12

16 t

25–55 cm
Palax Optimi

4.8 s Pro,
3.2 s Pro+

Funktioner
Automatisk snabb klyvning av stockar säkerställs
av Palax Optimi och med den automatiska
snabbven tilen
Justerbar kaphastighet
Automatisk kilremsspänning
Hydraulisk stockklämma
Hydraulisk styrspak
Justerbar hydraulisk vedstoppare
Inmatningsband 33 x 225 cm
Midi/Mega stockbord med hydraulstyrning
Hydraulisk justering av klyvkilen
Hastighetsjustering av bandet
Vikbart och sidledes svängbart band
Hydrauliskt låsbart ryggstöd
Dropplatta
Fast maskin, ingen trepunktskoppling till traktor
Kraftkälla
Traktor
Elmotor 15 kW
Tillbehör
Palax Midi/Mega stockbord
Palax Roller rengöringstransportör
Palax Cleaner renstrumma
Palax Puru spånsug
Hydraulisk inmatningsrulle till förlängningsbord
Hydrauloljekylare
Hydrauloljevärmare
Förlängning av utmatningsband 1 m

Tillgängliga modeller:

PowerSpeed

900
Rejäl
vedmaskin
för större
projekt
Lämplig för krävande
yrkesmässigt bruk

Palax C900 är ett riktigt kraftpaket där smidigheten står i fokus
utan avkall på stilen. En styrpanel som kan ställas in efter användarens längd
ökar smidigheten och användarkomforten. Kroppen behöver inte längre
ta stryk av att hugga ved!
Palax C900 har en obevekligt snabbt, 900 mm hårdmetallklinga. Utöver en
klyvyxa i hardox har maskinen patentsystemet Palax Optimi för hydraulisk
justering av klyvlängden. I kombination med den automatiska snabbventilen
gör den klyvningen oslagbart snabb.
Maskinen har en hydraulisk stocknedhållare och utmatningstransportör vars
hastighet kan justeras. Maskinen har också snabbkopplingar för ett Palax
stockbord.
Helhydraulisk styrning, stadig inmatningstransportör och en 4,3 meter lång
utmatningstransportör gör vedproduktionen enkel och effektiv.

900 mm

Max. 37 cm

15 kW/
35 A

4.3 m

Option 2/6, 2/8

2/4

25–55 cm
Palax Optimi

8 t Pro
10 t Pro+

4 s Pro
3.3 s Pro+

Funktioner
Automatisk snabb klyvning av stockar säkerställs
av Palax Optimi och med den automatiska
snabbven tilen
Justerbar kaphastighet
Automatisk kilremsspänning
Hydraulisk stockklämma
Hydraulisk styrspak
Justerbar hydraulisk vedstoppare
Inmatningsband 33 x 225 cm
Midi/Mega stockbord med hydraulstyrning
Hydraulisk justering av klyvkilen
Hastighetsjustering av bandet
Vikbart och sidledes svängbart band
Kraftkälla
Traktor
Elmotor 15 kW
Tillbehör
Palax Midi/Mega stockbord
Palax Roller rengöringstransportör
Palax Cleaner renstrumma
Palax Puru spånsug
Hydraulisk inmatningsrulle till förlängningsbord
Hydrauloljekylare
Hydrauloljevärmare
Förlängning av utmatningsband 1 m
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Tillgängliga modeller:

PowerSpeed

750
När Bearbetningshastigheten
är avgörande
Leta inte längre om du behöver
förvandla stockar till ved
på rekordtid
Palax C750 revolutionerar arbetet med sin otroliga hastighet och kraft för att
möta de tuffaste kraven, med 750 mm klingan i hårdmetall kapas stockar
snabbt och enkelt. 70-seriens maskiner från Palax har varit oslagbara i sin
storleksklass för professionell produktion av ved, nu slår Palax C750 detta i
flera avseenden.
Dessutom har maskinens klyvränna bakre del gjorts bredare, vilket ger veden
mer utrymme innan den ska ut i transportören. Kraftigare klyvyxa och den
förbättrade nedhållaren gör maskinen mer bekväm att använda, stocken
som då hålls fast i kapningsfasen förbättrar avsevärt arbetssäkerheten.
Inmatningsbandet och den 4,3 m långa transportören, som levereras med
maskinen håller veden effektivt i rörelse. Maskinen garanterar en snabb
arbetshastighet, den automatiska snabbventilen maximerar klyvhastigheten.
Klyvrännans kraftiga galler i botten rensar enkelt bort skräp som skapats vid
klyvningen, detta resulterar ren och lätt torkad ved. Palax C750 kommer inte
att lämna dig i trubbel, även vid de mest frysande temperaturerna, eftersom
dess kallstartsfunktion har förbättrats också med en kraftfullare elmotor.
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750 mm

Max. 28 cm

2/4

11 kW /
25 A

Option 2 / 6, 2 / 8

4.3 m

4 / 6 / 8/9 t

25–55 cm

4.5 s Ergo
and Pro
2.6 s Pro+

Funktioner
Automatisk höghastighetsventil
Automatisk kilremsspänning
Justerbar stockklämma
Anslutning för ytterligare inmatningsrulle/stockbord
Justerbar mekanisk vedstoppare
Inmatningsband 20 x 200 cm
Vikbart och sidledes svängbart band
Pro och Pro+ funktionerna:
Justerbar kaphastighet
Hydraulisk styrspak
Hydraulisk justering av klyvkilen
Hydraulisk stockklämma
Hastighetsjustering av bandet
Pro+ funktionen
PowerSpeed-cylinder för optimerad klyvning:
Automatiskt justerbar klyvkraft och -hastighet
Kraftkälla
Traktor
Elmotor 11 kW
Tillbehör
Midi/Mega stockbord med hydraulstyrning
Palax Midi/Mega stockbord
Palax Roller engöringstransportör
Palax Cleaner renstrumma
Palax Puru spånsug
Hastighetsjustering av bandet
Hydrauloljevärmare
Förlängning av utmatningsband 1 m

700 C O M B I
vår mest
sålda
vedmaskin
Med enkel användning,
mångsidighet och effektivitet
Palax C700 Combi klyver max. 25 cm grov ved. Den 4,3 meter långa
utmatningstransportören är hopfällbar och vridbar. Utrustad med två
kedjor och kraftiga medbringare för den veden dit den ska. En snabbventil för att justera klyvhastigheten maximerar farten på vedhuggningen.
Den automatiska åtdragningen av kilremmarna förbättrar remmarnas
hållbarhet avsevärt. Maskinen har också ett fjädrat kapbord som tippar veden vidare. Klyvbladet är enkelt att byta tack vare snabblåset.
Som drivkraft för maskinen kan man använda traktor, förbränningsmotor eller elmotor. Som tilläggsutrustning fås även transportställ
som lämpar sig för användning i vägtrafik.

700 mm

Max. 25 cm

7.5 kW /
25 A

4.3 m

2/4

60 cm

Option 2/0, 2/6

5.6 t

4.5 / 3 s

Funktioner
Automatisk höghastighetsventil
Automatisk kilremsspänning
Justerbar mekanisk vedstoppare
Automatiskt backstopp
Automatiskt tippdäck
Automatisk spänning av matarkedjor
Säkerhetsrullar på kapbordet
Stängningsanordning för transmission, traktordrift
Vikbart och sidledes svängbart band
Kraftkälla
Traktor
Elmotor 7.5 kW
Förbränningsmotor
Tillbehör
Mobil B trailer med bromsar
Hydraulisk justering av klyvkilen
Hydrauloljevärmare
Palax Roller rengöringstransportör
Palax Cleaner renstrumma
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KS 45S
Optimal för
bearbetning
av stockar av
alla storlekar
Med hög kapacitet, hastighet
och kraft för professionell
bearbetning av ved

KS 45S kapar och klyver stockar med en diameter på upp till 45 cm. Den
urskiljer sig bland sina konkurrenter genom sin nedhållare med hydraulisk
stockmatarrulle och en fällplåt som styr de kapade vedstyckena i rätt
position mot klyvyxan.
Också ett proffs behöver avlastning ibland: KS 45S-maskinens
helhydrauliska joystick-styrning gör arbetet lätt, och underhållet förenklas
av ett skyddsnät som kan öppnas helt.
KS 45S-maskinen har en kapsåg utrustad med ett effektivt 20” sågsvärd.
Vedklyvningen inleds automatiskt efter kapningen. Maskinen har en
patenterad treväxlad cylinder som påskyndar vedklyvningen. Den
outtröttliga KS 45S ger sig inte i första taget. För grov ved räcker
klyvkraften för upp till 16 ton. Jobbet avrundas av den 4,3 meter långa,
hydrauldrivna utmatningstransportören som kan vridas i sidled och lastar
de färdiga vedklabbarna i säckar eller på flak.
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20”

22 kW /
32 A

Max. 45 cm

2/6

25–55 cm

Option
2/0, 2/4, 2/8

4.3 m

16 t
PowerSpeed

Funktioner
PowerSpeed-cylinder för optimerad klyvning:
Automatiskt justerbar klyvkraft och -hastighet
Justerbar klyvhastighet/sågtryck
Hydraulisk stockklämma
Stockklämma med hydraulrulle
Justerbar mekanisk vedstoppare
Midi/Mega stockbord med hydraulstyrning
Hydraulisk justering av klyvkilen
Hydraulisk styrspak
Automatisk smörjning av sågkedja
Hastighetsjustering av bandet
Vikbart och sidledes svängbart band
Inmatningsband 33 x 225 cm
Anslutning för ytterligare inmatningsrulle/stockbord
Dropplatta
Kraftkälla
Traktor
Elmotor 22 kW
Tillbehör
Palax Midi/Mega stockbord
Palax Roller rengöringstransportör
Palax Cleaner renstrumma
Palax Puru spånsug
Hydraulisk inmatningsrulle till förlängningsbord
Hydrauloljekylare
Hydrauloljevärmare
Förlängning av utmatningsband 1 m

KS 40S
Sätter
standarden
för robusthet
Utvecklad för enkel
bearbetning även av de
största stockarna
Maskinen är försedd med ett sågsvärd på 16 tum och med klyvkraft
på 13 ton. Maximidiameter för stocken är 38 cm. För modellerna KS40
finns att få som tillval en PowerSpeed-cylinder som ger arbetet extra
fart vid tre olika klyvkrafter. Palax-maskinerna har en 4,3 meter lång,
svängbar vedtransportör (svängområde 2,2 m). Vedtransportören är
försedd med två kedjor. Den är också öppen på undersidan, vilket
bidrar till att transportören fungerar störningsfritt också fri från skräp.
Maskinmodellen KS40 har en extra hydraulikkrets för extern
matarrulle som standard. S-modellen är också försedd med en
extra hydraulikkrets för externt stockbord som standard. För Ergomodellen finns den här lösningen att få som extra utrustning.

16”

11 kW/
32 A

Max. 38 cm

2 /6

25–60 cm

Option 2 / 4, 2 / 8

4.3 m

13 t
PowerSpeed

Funktioner
PowerSpeed-cylinder för optimerad klyvning:
Automatiskt justerbar klyvkraft och -hastighet
Hydraulisk stockklämma
Justerbar mekanisk vedstoppare
Midi/Mega stockbord med hydraulstyrning
Hydraulisk justering av klyvkilen
Hydraulisk styrspak
Automatisk smörjning av sågkedja
Hastighetsjustering av bandet
Vikbart och sidledes svängbart band
Inmatningsband 20 x 200 cm
Anslutning för ytterligare inmatningsrulle/stockbord
Kraftkälla
Traktor
Traktor/elmotor 11 kW
Accessories
Palax Midi/Mega stockbord
Palax Roller rengöringstransportör
Palax Cleaner renstrumma
Palax Puru spånsug
Hydrauloljekylare
Hydrauloljevärmare
Förlängning av utmatningsband 1 m
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Tillgängliga modeller:

PowerSpeed

360
En mångsidig
maskin för
krävande jobb
Att bearbeta stockar till ved
har aldrig varit så enkelt och
bekvämt
Palax KS35-maskinen har varit en av våra kunders absoluta favoriter.
I den här efterföljaren till vår bestseller, den nya generationens Palax D360,
har vi fokuserat på det praktiska, utan att glömma de utmärkta tekniska
egenskaperna. Palax D360-maskinen har mer klyvkraft och hastighet än
någonsin förut. Den funktionssäkra stock nedhållaren har också förnyats och
förbättrats, och samma förbättringar har implementerats i det automatiskt
väjande bakre längdstoppet. För att underlätta servicen av klyvyxan
och förbättra sikten in i klyvtråget har vi också designat ett nytt, bättre
skyddsnät.
Som helhet har Palax D360-maskinens användarvänlighet nu nått en
toppnivå. Den är utrustad med en 15” kedjesåg, som kan kapa ved upp till
36 cm i diameter. Palax D360 är ett utmärkt val för vedklyvning särskilt när
tjockleken på stockarna varierar kraftigt. Den snabba och funktionssäkra
inmatningsbandet gör också arbetet lättare. Kedjesågens automatiska
smörjningsfunktion smörjer regelbundet kedjan under kapningen,
vilket gör att man kan arbeta utan avbrott. Därtill har maskinen som
standardutrustning en snabbventil för att snabbt klyva små stockar, medan
klyvrörelsen enbart saktas av i början för tjocka stockar, när behovet av kraft
är som störst. Klyvtrågets skräpgaller släpper igenom allt skräp som uppstår
under klyvningen, och slutresultatet är ren ved som torkar lätt. Letar du
vedmaskin hittar du den här i ett kompakt och ännu effektivare paket.
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15”

Max. 36 cm

7.5 kW/
20 A

4.3 m

2/4

25–60 cm

Option 2/6

6 t Ergo
and Pro
9 t Pro+

7.1 / 3.2 s Ergo
and Pro
5.9 / 3.2 s Pro+

Funktioner
Justerbar mekanisk vedstoppare
Automatisk smörjning av sågkedja
Justerbar stockklämma
Inmatningsband 20 x 200 cm
Anslutning för ytterligare inmatningsrulle/stockbord
Vikbart och sidledes svängbart band
Pro och Pro+ funktionerna
Hydraulisk stockklämma
Hydraulisk styrspak
Hydraulisk justering av klyvkilen
Midi/Mega stockbord med hydraulstyrning
Hastighetsjustering av bandet
Pro+ funktionen
PowerSpeed-cylinder för optimerad klyvning:
Automatiskt justerbar klyvkraft och -hastighet
Kraftkälla
Traktor
Traktor/elmotor 7.5 kW
Tillbehör
Palax Midi/Mega stockbord
Palax Roller rengöringstransportör
Palax Cleaner renstrumma
Palax Puru spånsug
Hydrauloljekylare
Hydrauloljevärmare
Förlängning av utmatningsband 1 m

270 A C T I V E
En kompakt
enhet för
mobila
avverkare
Den minsta medlemmen i Palax serie
kedjesågmaskiner gör vedklyvningen
snabb och enkel
Även om Palax D270 är liten utvändigt är den smidig och effektiv när det
kommer till vedklyvning. Skyddsnätet kan öppnas helt, vilket gör
underhållet enklare, och matarrullarna underlättar vedhanteringen.
Maskinen fungerar med traktor, förbränningsmotor eller elmotor. Maskinens
cylinder på 4 ton garanterar tillräcklig klyvkraft för konsumentmarknaden.
Kapningen sker med ett 13” svärd och kedjesåg. Den lättskötta, slagfärdiga
kedjan vässar sig själv, så arbetet försinkas inte i onödan. Och med ett
enkelt handhavande kan den lättåtkomliga kedjan snabbt vässas om så
skulle behövas.

Sawbar 13”

Max. 27 cm

4 kW /
16 A

2.6 m

0/2

25–40 cm

Option 2/4

4t

4s

Funktioner
Justerbar mekanisk vedstoppare
Automatisk smörjning av sågkedja
Fjäderbelastad stockklämma
Mekanisk styrning
Justering av klyvlängd
Automatisk klyvning av stockar
Uttagning av ved
Kraftkälla
Traktor
Elektrisk 4 kW
Förbränningsmotor
Tillbehör
Hydrauliskt utmatningsband 2,6 m
Adapter till glidstyrd lastare
Transportplattform terränggående/på väg

Palax D270 är lätt att flytta till den plats man vill vara vid för att utföra
arbetet. Som tilläggsutrustning finns transportalternativ för användning
i terräng och vägtrafik. Oroa dig inte: Palax fixar registreringen.
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MEGA
Bättre än så här blir det inte! Palax Mega är utrustad med ett
hydrauliskt kedjedrivet matarbord och stegmatare samt fyra
stycken fyra meter långa skenor för kedjorna. Kedjorna kan
drivas framåt och bakåt. Det här oslagbara paketet har en
kapacitet på 12 kubik. Palax Mega lämpar sig bäst för de stora
vedmaskinsmodellerna.
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Kraftigt
stockbord för
de riktigt grova
stockarna
•
•
•
•
•

Palax Mega stockbord för C-serien
Bredd 2.2 m
Kedjehållare 4 m
Vit 1 079 kg
Kapacitet 10-12 m3

MIDI
Palax Midi har ett hydrauliskt bord med kedjor och roterande
matare. Bordets storlek kan justeras till en bredd på 1,7–2,3
meter. Basmodellen har två hydrauliska matarrullar och en
fritt roterande hållarrulle. Vill man ha ytterligare effekt kan
man infoga en extra kedjeskena som också ökar bordets
bärkraft. Palax Midi lämpar sig bäst för små och mellanstora
vedmaskiner.

Stadigt
stockbord
som håller för
hårt bruk
•
•

Två hydrauliska rullar C-serien/D360-modeller
Hydraulisk inmatningsrulle för C-serien/D360/
KS-modeller
Extra kedjehållare för längre stockar

•

DECK
Stockarna staplas säkert och inväntar klyvningen på rätt
kaphöjd i det stadiga stockstativet. Som tilläggsutrustning fås
en hydraulisk matarrulle som gör det lättare att hantera långa
stockar, och hjälper till att få upp stockarna på vedmaskinens
inmatningsband. Palax Deck lämpar sig bäst för de mindre
vedmaskinerna med inmatningband.

LÄTT HANTERLIGT
ROBUST
stockstativ
•
•

Hydraulisk inmatningsrulle för C-serien/KS40/D360
Kapacitet 6 m3
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ROLLER
RENGÖRINGSTRANSPORTÖR
Palax Roller rengör vedklabbarna högeffektivt efter klyvning i vedmaskin,
utan att de behandlas på något särskilt sätt före de ska packas.
Vibrerande rullar i olika storlekar, specifikt utvecklade för rengöring
av ved, skakar bort både stort och smått skräp från klabbarna. Palax
Roller är en mångsidig maskin som ger ett otroligt rent resultat! Vid
behov kan klabbarna också tippas direkt från säcken eller frontlastaren
för rengöring. Busenkelt och snyggt! Palax Roller är idealisk också för
hård ved Rent trä torkar snabbare, vilket ger högklassig ved redo att
användas. Roller lämpar sig för rensning av max. 40 långa klabbar.

Dimensioner
Höjd i driftläge: 2.200–3.000 mm
Max. bredd: 1.515 mm
Längd: approx. 2.800 mm
Längd inkl. transportör: approx. 5.700 mm
Vikt
Vikt inkl. transportör: 1.020 kg
Vikt utan transportör: 890 kg
Drift
Roller: Växelmotor 400V / 0.55 kW
Transportör: Växelmotor 400V / 0.55 kW
Sållstorlek
25 mm x 130 mm
Kraftkälla
Elmotor
Traktorhydraulik
Tillbehör
Förlängningsband
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CLEANER
Den effektiva och tystlåtna, roterande renstrumman
producerar ren ved och håller arbetsplatsen prydlig. Palax
Cleaner minimerar mängden skräp. Om veden rengörs torkar
den också snabbare så den kan värma upp eldstaden effektivt.
För enkel påfyllning kan du välja mellan tillgängliga tillbehör,
ett förlängningsband eller påfyllningsplåtar för två säckar.

Dimensioner
Höjd i driftläge: 2250–3250 mm
Max. bredd: 1150 mm
Längd: approx. 2950 mm
Längd inkl. transportör: approx. 5.700 mm
Vikt
Vikt inkl. transportör: 630 kg
Vikt utan transportör: 500 kg
Drift
Roller: Växelmotor 400V / 0.55 kW
Transportör: Växelmotor 400V / 0.55 kW
Sållstorlek
35 mm x 600 mm
Kraftkälla
Elmotor
Traktorhydraulik
Tillbehör
Förlängningsband
Påfyllningsplåtar för två säckar
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60 år av ledarskap inom vedmaskiner
Vår historia började under namnet Terästakomo 1954, då företagets grundare,
Lauri Viitamäki, inrättade en smidesverkstad i en rökbastu på orten Ylistaro,
Finland. De första produkterna tillgodosåg lantbrukarnas behov inom jordbruk
och skogsbruk. År 1959 introducerades vår första vedmaskin. Idag har vårt
företag mer än 60 års banbrytande expertis inom utveckling och tillverkning av
vedmaskiner och relaterade tillbehör under varumärket Palax.
Palax är en av världens mest kända varumärken bland professionella avverkare.
Palax-maskiner säljs i över 30 länder och vårt globala distributörsnätverk
erbjuder service och support på flera språk.
Hela produktionskedjan från början till slut ligger i våra egna händer. Våra
produktionsanläggningar, cirka 6 000 m2, ligger i Ylistaro, Finland. Kvaliteten
och effektiviteten garanteras med modern utrustning, professionell personal,
teambaserad montering och den senaste know-howen. Våra grundläggande
värden är avgörande för oss – ärlighet, entreprenörskap, kundvärdering,
öppenhet och respekt för anställda – och de återspeglas också i utvecklingen av
toppmoderna maskiner.
Vi ser till att bearbetningen av stockar till ved är bekväm och effektiv. Palax
vedmaskiner är kända för sin robusthet, pålitlighet och användarvänlighet – de är
ett perfekt val för alla som kräver ultimat produktivitet för krävande yrkesmässigt
bruk. Framför allt bevarar Palax-maskinerna sitt värde väl.
Ylistaron Terästakomo Oy med sitt varumärke Palax är en del av Finlands
industrikoncern Terra Patris.
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Vår pionjäranda från företagets tidigaste dagar (bilden till vänster är
vår första vedmaskin) har drivit oss och gjort oss till en av dagens
ledande tillverkare i världen (bilden till höger är Palax C1000). Vi
producerar tusen högkvalitativa vedmaskiner per år på våra egna
produktionsanläggningar i Finland.

Made in
Finland

Importör:

www.narlant.se
Tel: 019 603 60 60

Ylistaron Terästakomo Oy
Lahdentie 9, 61400 Ylistaro, Finland
+358 6 474 5101 • www.palax.fi
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