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De Sami Autofactory is een revolutie in  het klieven van hout.  De 
Autofactory bestaat uit de Sami Autosorter (aanvoertafel, 
automatische sorteerder) en de Sami Autochopper 
(automatische kliefmachine).  Wanneer deze allemaal samen 
opgesteld zijn, bekomt u een volledig automatisch kliefproces.  U 
hoeft enkel een oogje in het zeil te houden en de aanvoertafel te 
voorzien van stammen. 

Verbind de Sami Autosorter - automatische aanvoertafel en 
transportband - met de Autochopper.  De Autosorter voert de 
stammen één voor één aan, heft ze op en laadt ze automatisch en 
zonder onderbreking op de transportband.  De sorteerder beschikt 
over eigen hydraulica, switchboard en microprocessor.  Voor het 
programmeren en de bediening gebruikt u het bedieningsscherm van 
de Autochopper.  De Sami Autosorter is ook beschikbaar zonder de 
aanvoertafel.  Het automatisch werken, de programmeerbaarheid en 
de polyvalente werking verhogen de efficiëntie van  het volledige 
kliefproces. 

Pionier van het automatisch klieven

        Automatische kliefinstallatie
• SAMI AUTOCHOPPER + SAMI AUTOSORTER

•  Volledig automatisch klieven
• Programmeren naargelang het soort hout en de
 afmetingen, is mogelijk door de microprocessor.

•  Betrouwbare automatisatie
• Snel en zonder inspanning
• De Autosorter past het tempo van de splitter aan
• De gebruiker hoeft enkel een oogje in het zeil te houden 
 en de aanvoertafel van hout te voorzien

autofactorY r – transfer conveYor – automatic sPlitter

    + Automatiseert het hele kiefproces

  + Snel, moeiteloos en veilig

+ Programmeerbaar  

 + Veelzijdige aanpassingsmogelijkheden 



2. HOUT OP DE SORTEERDER AANBRENGEN
De sensoren op het frame van de sorteerder activeren de aanvoertafel 
zodat er hout naar de sorteerder wordt gebracht.  De aanvoertafel 
brengt het hout tot op de tafel van de sorteerder, tegen het frame. 

1. LADEN VAN DE AANVOERTAFEL MET HOUT
Het hout wordt geladen op de aanvoertafel, die is uitgerust met  
transportkettingen

6. OVERBRENGEN VAN DE STAM OP DE TRANSPORTBAND?
ZAGEN EN KLIEVEN
Wanneer de transportband opnieuw vrij is, laten de haken van de 
wachtkamer de stam op de transportband vallen.  De cyclus van de 
transportband loopt gelijk samenloop met de aanvoercyclus van de kliever.  
Een achterwaartse functie is aanwezig.  Het zagen en klieven gebeurt 
volledig automatisch.  

5. OVERBRENGEN VAN STAMMEN NAAR DE WACHTKAMER
Nadat de meting is doorgevoerd, brengen de dragers de stam naar omhoog en 
flippen hem op de haken in de wachtkamer , waar de stam wacht tot de 
transportband terug vrij is.

PROCES SAMI AUTOFACTORY 

4. SORTEREN VAN DE STAMMEN
De stammen op de dragers worden gesorteerd met de hulp van sensoren.  
De dragers bewegen inwaarts volgens de gemeten resultaten, de buitenste 
stammen vallen eraf tot er nog één stam overblijft.  Alles gebeurt 
automatisch.

3. VOORSORTEREN VAN DE STAMMEN
De aanvoertafel draait terug en de tegen het frame geduwde stammen 
komen los om zo plaats te maken voor de stammen die  naar beneden 
worden gebracht door de dragers.  De dragers voeren het voorsorteer-
proces uit, zijnde het naar beneden brengen van sommige stammen tot er 
één overblijft op de dragers.  Dan brenger de dragers de stam omhoog. 

autofactorY = loading table – sor

+ Automates the entire log splitting process

+ Fast, effortless and reliable

+ Programmable

+ Versatile adjustment alternatives

autofactorY 
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TECHNISCHE GEGEVENS

sami autosorter Sorteerder Aanvoertafel
Gewicht (kg) 1100 1070
Breedte zonder transportband (mm) 2340 2300
Breedte met transportband (mm) 4015 -
Hoogte (mm) 1910 886–1285
Lengte (mm) 2940 6500
Max. gewicht (kg) 1200 18000
Hydraulische werkdruk (bar) 170 170
Elektrische motor (kW) 5,5 -
Voltage (V/Hz) 400/50 -

Ontvangsttafel
De sensoren (1) van de 
ontvangsttafel van de sorteerder 
activeren de laadtafel om het hout 
op de sorteertafel en tegen het 
frame te brengen.  De dragers 
bevinden zich onder de 
ontvangsttafel.

De Sami Autosorter sorteert de stammen volgens hun grootte

Dragers
Twee programmeerbare dragers 
(2) hebben drie verschillende 
bewegingen: naar boven-beneden, 
in- en uitwaarts en draaien of 
flippen.  De inwaarts-uitwaartse 
bewegingen van beide dragers 
functioneren onafhankelijk.

Voorsorteren
De dragers gaan lichtjes omhoog 
en maken tegelijkertijd een snelle 
inwaarts-uitwaartse beweging.  De 
beweging zorgt ervoor dat enkele 
stammen naar beneden vallen, 
terwijl er een aantal op de dragers 
blijven liggen.  Vervolgens heffen 
de dragers de stammen omhoog. 

Sorteren
De breedste stam komt eerst 
tegen de sensoren van het 
sorteerframe (3).  Het heffen 
stopt en het sorteren van de 
stammen (1-3) op de dragers 
vangt aan.

Sorteren
Beide dragers bewegen inwaarts 
tot halfweg naargelang de 
onafhankelijke meting, en de 
buitenste stam(men) vallen van de 
dragers.

Sorteren
Het meten gaat door totdat er nog één  
stam op de dragers overblijft.  De stam 
die overblijft wordt omhoog geheven en 
in de wachtruimte geflipt.  Als de stam 
slechts op één van de dragers ligt, gaan 
de dragers terug naar beneden.

Wachtkamer
Nadat het meten is afgerond, 
heffen de dragers de stam op en 
flippen hem over naar de houders 
in de wachtruimte (4).

Transportband
Wanneer de transportband vrij is, 
laten de houders in de wachtruimte 
de stam los zodat die op de 
transportband terechtkomt (5).
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12000De volledige afmetingen van de SAMI Autofactory vindt nu in 
de tekening hienaast (SAMI Autosorter + SAMI Autochopper).

De Sami Autosorter is eveneens beschikbaar:
•  Omvat een aanvoertafel (3,5 m of 6 m) en een transportband 
• Besturing met externe hydraulica, bv. Sami Autochopper
• Afmetingen van de aanvoertafel, breedte x lengte: 2.300 x 6.500 of 1.600-2.200 x 3.500 mm
• Lengte van de transportband: 4.015 mm, uitbreiding 2.000 mm
• Meer informatie: www.reikalevy.fi

retailer

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

wijzigingen aan te brengen.  


