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Flistuggens underhåll 
Skärpning av skruveggen sker 
utan att skruven behöver 
demonteras ur maskinen. För 
ändamålet används en 
medlevererad vinkelslip som 
monteras på ett specialgjort 
fäste. Rekonditionering av 
skruveggen görs genom att 

Flistuggens hjärta är den 
roterande cylindriska skruven 
LAIMET PS-1 0 flistuggens funk
tion baserar sig på en skärande 
cylindrisk skruv som effektivt 
producerar jämna flisbitar utan 
stickor, det roterande skruvskäret 
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småflistugg 

PS-10 
Effektiv och enkel 
småflistugg för jord
och skogsbruk samt 
för trädgårdsförvalt
ningar och kommuner 

fungerar samtidigt som en inmat
ningsanordning, varför ingen 
separat matarfunktion behövs. 

LAI MET PS-1 0 är en kraftuttags
driven liten maskin som normalt 
kopplas tili en traktors trepunkts
Iyft. Den geniala konstruktionen 
gör att den endast har få delar 
som utsätts för slitage. Därför är 
den mycket driftsäker och dess 
servicebehov ringa. 

En flisstorlek - många 
användningsändamål 
Med LAIMET PS-1 0 är det möjligt 
att producera flis av en storlek, 
10-15 mm. Kapaciteten som är 
2-6 m3/timme, beroende på 
varvtal och råvarans 
beskaffenhet. 

Flisar allt slags virke 
Med LAIMET PS-10 är det möjligt 
att flisa allt slags virke såsom 
barr- och lövträd, gallringsvirke, 
toppar, kvistade och okvistade 
stammar, stambitar, sågavfall 
samt torrt och fruset virke. Med 
PS-10 är det möjligt att flisa virke 
upp tili 100 mm även med kvistar. 
Flistuggens drift är relativt tyst
gående, men det är dock alltid 
lämpligt att använda hörsel
skydd, med tanke på traktorns 
buller. 

demontera skruven och därefter 
hårdmetallbelägga den skärande 
eggen och slipa den i rätt vinkel. 
Arbetet bör endast göras av en 
yrkesman, och enligt tillverkarens 
anvisningar. Färdiga 
utbytesskruvar kan också 
erhållas. 

Tillverkare: 

LAITILAN@METALLlLAINE OY 
Garpintie 130, 23800 LAITILA, FINLAND
 

Telefon +3582856014
 
Telefax +358 2 856 015
 

e-mail: laitilanmetalli@laimetcom
 
www.laimetcom
 

Avfallsvirke blir hårdvaluta 
samtidigt som naturen skonas 
LAIMET PS-10 är ett klokt vai då 
man viii förädla det eljest 
oanvändbara slyet tili nyttig 
energi, kompostmassa eiler strö. 
De låga underhållskostnaderna 
gör också maskinen extra 
attraktiv ur ekonomisk synvinkel. 

TEKNISKA DATA 

Typ LAIMET PS-10 
Totalvikt 130 kg 
Flistuggens 
roterande massa 30 kg 
Flisproduktion 2... 6 m3/timme 
Effektbehov 15 kW 
Mataröppningens 
mått 120 mm x 120 mm 
Matarhastighet 0,1 0,4 m/s 
Varvtalsområde 200 600 v/min 

Skruvtyp Flisens längd 
(mm) 

2/85 10... 15 

I TOPP NÄR 
DET GÄLLER 
EFFEKTIVITET, 
KAPACITET 
OCH KVALlTET 

Återförsäljare 
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