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De mobiele houtklover Spalftix S-375 klooft boom-
stammen tot 37 cm doorsnee in 2, 4, 6 of 8 stukken 
in één keer. Welke machine doet hem dat na?
De Posch Spaltfix S-375 zaag-kloofmachine klooft 
stammen tot 37 cm diameter in een arbeidsgang 
tot haardhout. De houtbloklengte is bij de S-375 
variabel en instelbaar tot 50 cm. De hydraulische 
invoerband transporteert het hout naar het 
90 cm Widia-zaagblad. Tijdens het zagen wordt 
het hout automatisch afgeklemd en schuift de 
aanslag tevens automatisch van het hout af. 
Hierdoor wordt voorkomen dat het zaagblad klemt 
bij het zagen van kromme stammen. De gehele 
zaag-kloofcyclus kan door middel van één joystick 
worden bediend.

Via een afvoerband achter het kloofmes wordt het 
hout direct in de daarvoor bestemde container of 

aanhanger gestort, wat het aantal handelingen tot 
een minimum beperkt.

Kloofmes instellen
De hydraulische verstelling van het kloofmes 
maakt het mogelijk tussentijdse instellingen in 
één handomdraai aan te passen. Ook de wisseling 
van het kloofmes van 4 naar 6 of 8-delig is binnen 
enkele tellen te realiseren. 

OnlyCut-systeem
Zonder kloofmes is de S-375 zelfs als “Onlycut” 
systeem te gebruiken; dus wel zagen maar niet 
kloven. De 12 tons klover is voorzien van een 
autospeed ventiel, waardoor snelheid en kloof-
kracht automatisch aan de behoefte van het te 
kloven materiaal wordt aangepast. De S-375 kan 
met verpakkings- en reinigingsmachines worden 

gecompleteerd tot een complete haardhout-pro-
ductiestraat. Uiteraard is het aanbod Posch kloof-
machines veel groter. En natuurlijk bieden wij ook 
een ruim assortiment Paldu kloofmachines. Wilt u 
een gratis demonstratie? Neem dan contact met 
uw dealer of met Stierman De Leeuw op.

Spaltfix levert topprestaties bij  
de productie van brandhout

ADVERTORIAL

Net als alle andere ELIET versnipperaars heeft de 
Mega Prof het DNA van een echte groene afvalver-
werker. 

Groen afval bestaat uit veel meer dan hout. 
Afhankelijk van het seizoen zullen diverse werk-
zaamheden in het groen een breed scala aan 
verschillende soorten groen afval opleveren. 

Enorme capaciteit
De Mega Prof beschikt naast een 33pk Kubota 
diesel motor over een ruime open invoertrechter 
van 46 cm breed en een 30 cm grote invoerrol. 
De capaciteit is 16 cm Ø.

Natuurlijk heeft de Mega Prof het unieke 
Eliet hakbijlprincipe, waardoor hij niet alleen 
schoon hout moeiteloos verwerkt. Desondanks is 
haar gewicht minder dan 750 kg.

Eliet introduceert de Megaprof
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