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AUTOMATISCHE KLIEFMACHINE 
VAN DE NIEUWE GENERATIE

Maximum snelheid
Meer kracht

Continue werking



ER ZIJN TWEE VOEDINGSBRONNEN beschikbaar voor de SAMI 
Autochopper kettingzaag voor verschillende doeleinden en professioneel 
gebruik.  Het combimodel kan zowel met elektriciteit werken als 
aangedreven worden door een tractor.

AUTOCHOPPER

ENERGIE

De nieuwe generatie kliefmachines is geboren
Ontwikkeling op lange termijn heeft de traditionele 
kliefmachine omgetoverd in een moderne automatische 
kliefmachine.  Zeg vaarwel tegen oponthoud, blokkeringen 
en zwaar fysiek werk.  De SAMI Autochopper maakt het 
klieven van stammen moeiteloos, veilig en efficiënt.

Automatisatie en uiterst betrouwbaarT
De meettechniek en de microprocessor controle gebruikt in 
oogstmachines, zijn ook de basis van de SAMI Autochopper.  De 
machine meet de lengte en de diameter van de stam, en past het 
zagen en klieven constant aan.  Het resultaat zijn mooie houtblokken 
van goede kwaliteit, en geen overschotten!  Uw enige bekommernis is 
ervoor zorgen dat er altijd stammen op de aanvoerband zijn - de 
Autochopper doet de rest.  De Autochopper is tijdbesparend.  Dankzij 
de moderne technologie garanderen wij een minimum aan onderhoud 
en een maximum aan veiligheid.  Welkom in het nieuwe tijdperk van 
hout klieven!    

De nieuwe Autochopper is nog efficiënter
De SAMI Autochopper werd in 2010 gelauwerd voor zijn 
nieuwigheden, en is nu nog efficiënter geworden. Tijdens het 
ontwikkelingsproces werd met alle nuttige reviews van 
gebruikers rekening gehouden. Dit maakt van de SAMI 
Autochopper een sneller en veiliger kliefmachine. Dankzij 
het dubbel-cilinder systeem verloopt de cyclus 30% sneller 
dan ervoor. 



30% SNELLER

GEBRUIKSVRIENDELIJK
• Eenvoudig en snel op te zetten voor gebruik en transport
• Voorgeprogrammeerde instellingen rechtstreeks uit het geheugen
• Geen mechanische aanpassingen, de bediening gebeurt geheel via het 

bedieningspaneel
•  De machine werkt zelfstandig, de gebruiker dient enkel de stammen op 

de aanvoertafel te plaatsen

AUTOMATISCH
•  Bestuurd door een microprocessor
• De automatisatie maakt het klieven 25% efficiënter dan het traditionele klieven
• Automatisch meetsysteem meet de stam bij elke zaagsnede:

– klieft altijd in het midden van de stam, stammen kleiner dan 100 mm worden 
automatisch in twee geklieft

– optimalisatie van de lengte van de stam, geen afval

SNEL
•  Zaagt en klieft automatisch
•   De dubbele cilinder zorgt voor optimale splijtkracht en snelheid, die maximum 

efficiëntie toelaten ongeacht de afmetingen van de stam.
•  De snelste output per uur op de markt dankzij de snelle cyclus, 
•  Geen oponthoud dankzij de continue werking

BETROUWBAAR
•  Gestandardiseerd, robuust frame
•  Geen schurende onderdelen
•  Zaagblad repositioneert automatisch na vastzitten
•  Het automatisme van de machine voorkomt overladen

VEILIG EN ERGONOMISCH
•  Voldoet aan de richtlijnen met betrekking tot de veiligheid van machines 
•  Gecentraliseerd bedieningsmechanisme achter één servicepaneel 
•  Unieke gecontroleerde verwerking van de stammen

–  het gezaagde hout wordt in twee fases door het kliefkanaal geduwd
–  gekliefd hout komt rechtstreeks op de transportband terecht

EFFICIENT
•  Gekliefd hout komt rechtstreeks op de transportband terecht
• Gecontroleerd proces; geen oponthoud of stationair draaien
• De gebruiker kan zich met andere taken bezighouden
• Vier stijlvolle modellen voor verschillend gebruik

– EEN AUTOMATISCHE KLIEFMACHINE

*) Onderzoek uitgevoerd door het Technical 
Research Centre of Finland 11/2011



DE SAMI AUTOSORTER bestaat uit een laadtafel, een sorteerder en een 
transportband. SAMI Autosorter integrated in SAMI Autochopper – the entire log 
splitting process is automatic.

DE HYDRAULISCHE STAMMENHEFFER minimaliseert het fysieke werk en 
is veilig in gebruik door de verticale hefrichting.  Hij is bevestigd aan de 
aanvoertafel en steunt niet tegen de grond, hetgeen ervoor zorgt dat hij makkelijk 
samen met de aanvoertafel kan verplaatst worden.  Dit zorgt ervoor dat het 
hydraulisch mechanisme altijd klaar is voor gebruik.  

ACCESSOIRES VOOR KLIEFMACHINES

acceSSorIeS

DE AFZUIGINSTALLATIE vangt al het zaagsel netjes op in een opvangbak.  
Een compact model werkt op het gewone elektriciteitsnet, de grotere versie op 3-
fasen. 

VERSCHILLENDE KLIEFMESSEN geven u de mogelijkheid om bomen te 
klieven volgens uw wensen.  Het kliefmes 2/12 doet zijn werk voor zelfs de grootste 
stammen.  

Accessoires om sneller en makkelijker te werken 
De SAMI Autochopper beschikt over een uitgebreid aanbod aan accessoires 
en veelzijdige software toepassingen.

Accessoire Informatie
Hydraulische stammenheffer
Hydraulische zijwaartse rotatie van de transportband
Controle van één externe hydraulische motor Verbinding met de aanvoertafel met één hydraulische motor
Controle van twee externe hydraulische motoren Verbinding met de aanvoertafel met twee hydraulische motoren 
Kliefmes 2/4
Kliefmes 2/6
Kliefmes 2/8
Kliefmes 2/12
Zaagblad 440
Harde metalen ketting 440
Flens Harvester Oregon 16H 54
Afzuiginstallatie gewoon elektriciteitsnet 220 V / 1500 W / 120 l / 1 verbinding 
Afzuiginstallatie 3-fasen  DC 500 E / 380 V / 2.2 kW / 2 x 150 l / 2 verbindingen
Set spotlights
Oliekoeler Voor de TC- en TEC-modellen
SAMI Autosorter perfect Omvat een laadtafel, een sorteerder en een transportband van 4 meter 
SAMI Autosorter zonder de laadtafel Omvat een sorteerder en een transportband van 4 meter  
SAMI laadtafel
SAMI transportband van 4 meter
SAMI uitbreiding van 2 meter voor de transportband



Breid de SAMI Autochopper uit met de SAMI Autosorter - automatische 
laadtafel, sorteerder en transportband.  De Autosorter voert de stammen 
aan, heft deze één voor één op en legt ze op de transportband - dit proces 
gebeurt volledig automatisch en zonder enig oponthoud.
De Autosorter beschikt over eigen hydrauliek, schakelpaneel en 
microprocessor.  Voor de programmatie maakt u gebruik van het scherm 
van de Autochopper.  De veilige automatisatie, de progammeerbaarheid 
en de veelzijdige aanpassingsmogelijkheden van de SAMI Autofactory 
verhogen de efficiëntie van het volledige kliefproces! 

Karakteristieken per model S110-TC440 S110-TEC440 S185-TC440 S185-TEC440
Werkwijze zaag Kettingzaag Kettingzaag  Kettingzaag Kettingzaag
Afmeting zaagblad in mm Harvester 440 Harvester 440 Harvester 440 Harvester 440
Maximum bereik zaagblad 440mm 440mm 440mm 440mm
Toepassingsmethode Tractor Tractor en elektrisch Tractor  Tractor en elektrisch
Drijfkracht 30pk 11kW of 30pk 40pk 15kW of 40pk
Werkspanning 12 V 12 V 12 V 12 V
Transmissie van de zaag Hydraulisch Riem/hydraulisch Hydraulisch Riem/Hydraulisch
Minimum/maximum lengte van de stam 1) 200–500 mm 200–500 mm 200–500 mm 200–500 mm
Kliefkracht 11 t 11 t 18.5 t 18.5 t
Optimalisatie van de kliefkracht en -snelheid met de dubbele cilinder Ja Ja Ja Ja
Duur van de cyclus2) 4–8s 4–8s 4–8s 4–8s
Controlesysteem Microprocessor Microprocessor Microprocessor Microprocessor
Mechanische aanpassingen Neen Neen Neen Neen
Automatische aandrijving Ja Ja Ja Ja
Semi-automatisch gebruik met joystick Ja Ja Ja Ja
Manueel gebruik met joystick Ja Ja Ja Ja
Ononderbroken non-stop gebruik Ja Ja Ja Ja
Aanvoer stammen bij aanvoerband  Ja Ja Ja Ja
Aanvoermaat achteruit Ja Ja Ja Ja 
Automatische "log ram" en meting diameter Ja Ja Ja Ja
Automatische loskoppeling zaagblad Ja Ja Ja Ja
Automatische uitlijning van het kliefmes bij elke zaagsnede Ja Ja Ja Ja
Automatisch in twee klieven van stammen kleiner dan 100mm  Ja Ja Ja Ja
Optimalisatie van het uiteinde van de stam, 3 mogelijkheden  Ja Ja Ja Ja
Telescopische volledig hydraulische transportband  Ja Ja Ja Ja
Afvalscheider aan het einde van de transportband Ja Ja Ja Ja
Zijdelings draaibare transportband Ja Ja Ja Ja
Standaard kliefmes 2/4 Ja Ja Ja Ja
Kliefmes 2/6 Optie Optie Optie Optie
Kliefmes 2/8 Optie Optie Optie Optie
Kliefmes 2/12 Optie Optie Optie Optie
Hydraulische boomhaak / werk- en transportpositie Optie Optie Optie Optie
Spotlights Optie Optie Optie Optie
Harde metalen ketting Optie Optie Optie Optie
Hydraulische zijwaartse rotatie van de transportband Optie Optie Optie Optie
Oliekoeler Ja Optie Ja Optie 
Olietank met honingraatstructuur met opt. koppelingen, capaciteit 115 l 115 l 115 l  115 l
Hydraulische spoelklep voor een accessoire (bv. voor een manuele tafel) Ja Ja Ja Ja
Adapter voor de afzuiginstallatie Ja Ja Ja Ja
Passend afdekzeil Ja Ja Ja Ja
Informatiescherm Ja Ja Ja Ja
- keuze optimalisatie
- temperatuur olie
- aanpassing van de smering van de ketting
- bedrijfsurenteller
- volume gezaagde stammen m3

- melding onderhoud
- foutcode
- interface voor opties (bv. SAMI Autosorter)
- optie voor toevoeging software
Afmetingen in transportpositie BxDxH 263x149x270cm 263x149x270cm 263x149x270cm 263x149x270cm
Afmetingen in bedrijfspositie BxDxH 720x149x240cm 720x149x240cm 720x149x240cm 720x149x240cm
Gewicht 1400kg 1540kg 1450kg 1590kg

Omschrijving
S = vloertype
110/185 = 11/18.5 kliefkracht in t
T = Aangedreven door tractor
E = Aangevoerd door elektrische motor
C = Kettingzaag 
440 = Afmeting zaagblad in mm

ENERGY

Vernieuwing voor landbouw– EEN AUTOMATISCHE KLIEFMACHINE

Yrittäjäntie 22, FI-62375 Ylihärmä, Finland
tel. +358 10 425 8000
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1)  De lengtemaat is normatief.  Wanneer de diameter van het hout met meer dan 30 cm toeneemt, 
dan neemt de maximumlengte af tot ongeveer 450 mm. 

2)  De maat, kwaliteit en hardheid van het hout hebben een fundamentele impact op de draaisnelheid 
tijdens het werken met houd.  De referentiewaarden in het overzicht zijn gemeten bij het gebruik 
van verse berk met een diameter van 15-30 cm. 15–30 cm.

www.reikalevy.fi
Deze brochure vervangt alle eerdere gepubliceerde versies.  We behouden het recht 

voor om wijzigingen aan te brengen.

Service doorheen de cyclus van het product
Reikälevy wil de gebruiker doorheen de hele levenscyclus van het 
product bijstaan: levering van materiaal, gebruikershandleidingen, 
programma updates, onderhoud.  Dit zorgt voor een optimalisatie van de 
kosten en biedt altijd competitieve, veilige en vooruitstrevende 
oplossingen die hand in hand gaan met de nieuwste technologiën voor de 
professionele gebruiker 

Maak kennis met de SAMI Autochopper en onze diensten:

• gebruikershandleiding
• instructievideo's
• onderhoudsinstructies
• reserveonderdelen


