
Air seal -kuorintaroottori
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Valon Koneen valmistama air seal -roottori on alan 
johtava ratkaisu suurnopeuskuorintaan. Roottori on 
saatavilla viidessä eri kokoluokassa jälkiasennuksena 
alkuperäisen hydrauliroottorin tilalle VK550- ja 
VK820-sarjan koneisiin. Sadat tyytyväiset VK-asiakkaat 
ympäri maailmaa ovat todistaneet roottorin tehok-
kuuden ja toimintavarmuuden sekä hyödyt. 



Roottorin halkaisija 44 cm (17”) 56 cm (22”) 68 cm (27”) 81 cm (32”) 92 cm (36”)

Sopivuus konerunkoon 550/5000 550/5000 
820/8000

550/5000 
820/8000

820/8000 820/8000

Roottorissa teräkohtainen ilmapalje ilmasylinteri ilmasylinteri ilmasylinteri ilmasylinteri

Teräpalan leveys 3” ja 3,5” 3”, 3,5” ja 4” 3”, 3,5” ja 4” 3”, 3,5” ja 4” 3”, 3,5” ja 4”

Paineilman tarve, l/tukki max. 80 max. 55 max. 80 max. 80 max. 94

Sähkömoottori 75 kW 75 kW 90 kW 90 kW 90 kW

Paino 5,800 kg 7,100/7,900 kg 8,100/8,100 kg 9,000 kg 9,600 kg
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Jotta voimme palvella sinua mahdollisimman hyvin, niin ilmoita meille kuorima-
koneesi malli/tyyppi, sarjanumero ja valmistusvuosi. 

Esimerkiksi: Konemalli VK550, konenumero 123/1995
Koneen tyyppimerkintä voi olla myös muodossa 550-480-6-450-RHP.

• Teräpaine aikaansaadaan ulkopuolelta tuotavalla 
paineilmalla

• Teräpaine valitaan ohjauspaneelista tai 
automaattisesti puukoon mukaan

• 2-vaiheinen teräpaine: korkeampi työpaine alkaa, 
kun terät ovat nousseet puun päälle

• Automaattinen terien aukaisu syötön pysähtyessä

• Roottorin ajo ulos huoltoasentoon (pull-out), 
jolloin koneen sisään avautuu huoltotaso

• Päälaakerin ja ilmatiivisteen voiteluun käytetty 

     öljy on mahdollista ottaa talteen ja kierrättää

• 2-rivinen päälaakeri, erikoisvalmisteiset 
paineilmasylinterit, teräakselit, teräpesänlaakerit 
sekä hitsatut terärungot on suunniteltu aikai- 
sempaa vahvemmiksi ja kestävämmiksi

Ominaisuudet Edut

• Vähäisempi kunnossapidon tarve ja alhaisemmat 
kustannukset

• Roottorin tukkeutuminen vähäistä irtokuoren 
aikaan

•   Ei tarvetta erityiselle leikkuriterälle => Helpottaa 
varaosien hankintaa

• 2-vaiheinen teräpaine mahdollistaa 
suurnopeuskuorinnan

• Konetta ei tarvitse pysäyttää teräpaineen säädön 
ajaksi mikä helpottaa koneen käyttöä ja parantaa 
kuorintalaatua

• Koneeseen voi pysäyttää puun ajon aikana 
=> Tukin annostelu sahaan/katkaisuun/
tukkilajittelulinjaan yksinkertaistuu 

• Leveä teräpala mahdollistaa suurnopeus-
kuorinnan yhdellä roottorilla

• Parempi työturvallisuus


