MetaFlex 24
med Bruks 605

Metsjö och Bruks i samverkan
Produkten är ett samarbete mellan två svenska företag: Bruks i Arbrå AB som har mångårig erfarenhet av tillverkning av
flishuggar och Ivarssons i Metsjö AB som tillverkar vagnar för lantbruk och industri i mer än 50 år.

MetaFlex24 med flishugg
Mobile Chipper art nr 112675 Metsjö MetaFlex 24 med en flishugg från Bruks 605 monterad på dragmodul.
Enmanskedja med möjligheter att tippa material eller skifta rullflak. Logistiken kan då optimeras. Vagnens hjulutrustning
och köregenskaper gör att man kan planera platsen för produktion av energiflis mera offroad, med minimala körskador i
terrängen och man har sin container med sig.
Multikoppling mellan flishugg och vagnsdel innebär att du snabbt kan frigöra chassit vilket ger en rad möjligheter för dig
som kund att finna den maximera utnyttjandegraden på maskinen.
Metsjös Rullflak kan utrustas med hydrauliskt driven bottenmatta för avlastning.

MetaFlex 24 artikel 112675 har i sitt grundutförande tre axlar, hydrauliskupphängning (kommunicerande kärl). Från förarplats regleras boggis arbetshöjd 350 mm, den körs som ett giro, kan således vattra av ekipaget vid lastningsplatsen, i
fördelaktig lutning i lastningshänseende.
Axlarnas belastningstariff 10,5 ton vardera och broms med självjusterande funktion. För god framkomlighet så är axel 1-3
styrbar, medspårande länkaxel och hydraulisklåsning vid backning.
Hjulval 600/50x22,5 Radial ett däck med 50 profil som ger komfort vid transport och stabiletet vid lastning. Avstånd mellan
hjulaxlar är cc 1350 vilket ger utrymme för alternativa hjulval.
Rullflak enl. SIS3021 Ss3659 Din 30722.
MetaFlex 24 med monterad flishugg så är längden på rullflak 6 m. Längden på rullflaket ger ett över häng bakom vältaxel
som anpassar stödlasten mot traktor till max 4 ton i olastat utförande.
Metsjö rekommenderar körning utan rullflak och krokarm bakfällt läge.
MetaFlex 24 artikel 112675 har tippbegräsningszon som omöjliggör att växelarmen med rullflak krockar med flishuggen.
För att göra en bra tippstuka så startar man tippningen när tippramen fått vinkel så att flishuggen går fri och då kan man
med fördel skjuta fram rullflaket över flishuggen för att minska överhänget bakom vältaxel.
MetaFlex 24 med tillval 109529 dragbom så hanteras rullflak från 4,5 till 7 m.
Bakdragskonsol 160x100 är standard på 112675 med bultat käftadrag 105366 monterat. El 7poluttag bak och bakre dubbelverkande hydralik ½ flöde samt seriekopplat hydrauliskt bromsuttag.
Vikt komplett vagn 11 300kg (kan variera något beroende på kranval)

MetaFlex 24 artikel 112675 har ett gediget tillvalsprogram allt för att maskinen
skall kunna anpassas just efter kundens behov.
Mest vanligen förekommande tillval till artikel 112675:
107122 Paket 3 Lastkännande Bromsreducering, Verktygslåda, Lastmanometer, Boggilift
117217 Paket 1 Skärm, Diodebelysning, Arbetsbelysning, Sidmarkering
10909 Hydrauluttag på gaffel Dubbelverk 3/8
117229 Boggispärr med höjd- och sidreglering MF
107136 Aktiv fjädring ack tank
11005 Extra tippvinkel
120718 Assistansdrift hydraulisk Drivpaket valfri axel framåt/bakåt
28610 El hydralik MetaFlex 18-24 .LS
113225 Tvångsstyrd med två axlar styres från förarplats (jostick) manuell
113223 Tvångsstyrd givare mellan Traktor-Vagnschassi. 2 st axlar styr automatisk
10826 Blixtljus DuraLed 2 st armatur
10801 Registrering Traktorsläp 40 Km Svensk

Multi chipper 605
Multichassi 605 för flishugg, artikel 112682 har två skepnader. En manskedja
till kopplad MetaFlex 24 artikel 112675 eller som traktorbogserad flishugg
försedd med rejäla pendelboggi. Detta borgar för stor flexibilitet och maskinens
andrahands värde ökar avsevärt.
Komplett maskin 605 PT bestående av:
• Flishugg 605 komplett med inmatningsbord, flisrör, el
och hydraulsystem.
• Multichassie 605
• Rambredd 850. Längd 4600.
• Draghöjd 550, valmöjlighet höjdled 75
• Fundament för kran och stödben
• Transmission till flishuggen inklusive kraftöverföringsaxel
• Boggiesett artikel 112640
• Hjul 505/50-17 R A8/146 D 944 B 500. UTV bredd 2500 mm
• Pendelboggi cc 1010 maxbelastning 4,5 ton / axel, boggie totalt 9 ton
• Broms 2 axlhyd50% Enligt VVFS 2003:6 manuellt justerbara. Max 110 bar hydraultryck. Skyddsplåt förhindrar smuts i
trumma.
• Stänkskärmar med stänklapp.
• Bak drags konsol 160x100
• Bakre el uttag 7 pol.
• Färdbelysning bakåt, led 12-24 Volt
Vikt komplett vagn 7000 kg (kan variera något beroende på kranval)
Mest vanligen förekomande tillval till artikel 112640
105366 Bultbart bakdrag dubbelkäft
10826 BlixtljusDuraLed 2st armatur
10801 Registrering Traktorsläp 40 Km Svensk
119635 Förhöjningsadapter dragplatta 75-150 utöver standard alt.
107737 Vevbart stödben teleskåp 4500kg slag 300 Vikt 25kg
10880 Luftbromskitt MetaMid
10856 Manuel Bromsreduceringsventil luftbroms
111338 Bromsreducering pendelboggi manuell. Hydraulbroms(friretur)
107792 Kulhanske/drag 80 mm

art 108886 Multi-coupling Swan neck (JCB)15 tr
art 117200 Multi-coupling Swan neck (CLAAS 3
art 119635 Extension adapter
drawplate 75-150

art 109529 Multi-coupling complete
drawbar (telesc.supp.leg+tow-eye)

art 107122 Option package 3
Brake reducing, Toolbox, Pre
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The wood-chip crane and supporting legs
Drawbar adapter 112682+Pedulum axle 1
Complete weight trailer 7 000kg (may va

railers part
3000 series) trailers part

art 112682

4701

3
essure gauge, Axle-lift

785

e standard

3780

17217 Option package 1
uards,Diode and work lights,Side markers MF18/24
art 110449 Silage hook-lift container with
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art 112675 MetaFlex24 Bruks 605
The wood-chipper,crane,supporting legs and drawbar adapter are not calculated
in the price and are bought separately (BRUKS)
112709, MetaFlex 24 Three axles Multi-coupling 600/50x22,5R
Tires 600/50x22,5R Terrain axles. Two self-steering axles (1 and 3)
Weight 5 600kg
With a mounted crane we can have container lengths up to 6 meters
Payload on the tractor when the trailer is unloaded 3 tons
112869, Tipping limitation Bruks 605. Modul 112682 MF24 (so that the container does not reach the crane)
Complete weight 11 300 kg (can vary depending on the optional equipment)
Equipped with:
112869, Tipping limitation Bruks 605. Modul 112682 MetaFlex24
113487, Hose kit for Bruks 605 adapter
113486, Support for the hook-lift frame
107792, Ball coupler drawbar 80 mm Scharmüller flange mounted 4 tons
art 112640 Pendulum axle for mounting
a Bruks 605 Multi 505/50x17R

ng Pendulum axle
s are not calculated in the price and are bought separately (BRUKS)
112640; Lights12-24 Volts; Hydraulic brakes:on both axles
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605 är en kompakt, flexibel och högeffektiv
flishugg för produktion av energiflis från GROT och
träddelar. Kombinationen av BRUKS traditionella
lösningar och nya innovativa idéer har genererat
en mycket smart maskin. I 605:an har vi säkrat
fliskvalitén genom fullängdsknivar, helmantlad
huggtrumma och BRUKS unika flisaccelerator.
Flishuggen är en komplett enhet med eget
hydraul och styrsystem. För att få en komplett
maskin kan huggen beställas komplett med ett
multichassie och kran. Chassiet samt kran finns i
olika utföranden för varierande applikationer.
Maskinen är avsedd att dras och drivas av en
större jordbrukstraktor, 130-250 kW (180-330
Hp).

Innehåll
MOBILE CHIPPER 605
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FLISHUGG
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Flishugg
Rotor
Stickgaller

Svetsad huggstomme med utbytbart bottensvep av
Hardoxplåt.
Huggrotor med diameter 600 mm rotor med rotorvarvtal
ca 1000 rpm.

Inmatningsbord

Flislängden är enkelt inställbar i fem steg från 15 till 40
mm genom att justera knivpositionen och att vrida de
excentriska infästningarna till rotorn.

Säkerhetsutrustning som inkluderar sensorer som
indikerar att rotorn är stilla och hugghuven är låst.
Flishuggen är designad för enkelt och säkert underhåll.
Knivarna är lätt åtkomliga via hugghuven.

FÖRHÖJNINGSDEL

Enkelt utbytbara slitdelar.

Elsystem

7
7

Nödvändiga specialverktyg för dagligt underhåll av
flishuggen ingår.
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Hydraulsystem

• Hög kapacitet i förhållande till
storleksklassen
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MULTICHASSIE

• Extremt bra fliskvalitet
• Aggressiv inmatning
• Hög flexibilitet
• Enkelt underhåll
TEKNISKA LÖSNINGAR
• Excentriska infästningar till rotorn för enkel
justering av flislängden.
• Intelligent system med en rotortyp som ger
en mängd olika monteringstillval för olika
flislängder och olika råmaterial som GROT,
träddelar och rundved

1.

• Enkelt utbytbara slitdelar
• Integrerat hydrauliksystem

Rotor
• Multichassie för boggie eller lastväxlareram
med möjlighet för kran och stödben

Rotor
Rotor

Till huggtrumman finns ett antal satser för olika flislängder. För att
köra med 2 x 2 knivar och 15 mm flislängd behövs inga extra delar.
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Set för 2x1 knivar, flislängd 15 mm
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Inmatningsöppning (h x b): 500 x 685 mm.
Flisen kastas direkt från huggtrummans flisfickor
genom ett stickgaller och ut genom flisröret via en
flisaccelerator (utan lufttillskott och med minimalt spill och
dammproblem runt maskinen).

Motstålshylla säkrad med brytbultar, vilket ger ett
undanfallande motstål, som i sin tur minimerar skador på
flishuggen vid skrotkörning.

UTMÄRKANDE EGENSKAPER
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Aggressiv, stor (diameter 550 mm) hydrauldriven övre
matarrulle, som kan höjas och sänkas, med slitstarka
tänder av Hardoxplåt.

Knivinfästning med två fullängds knivsäten för enkelt byte
mellan tvådelade fullängdsknivar (benämnd ”2 x 2”), för
flisning av GROT och träddelar, till två halvlängdsknivar
(benämnd ”2 x 1”) för effektiv flisning av rundved.

Flisrör

605 PT kännetecknas av, en för storleksklassen,
hög kapacitet i en kompakt och smart design.
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605 PT

9

605 PTC
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KRAN

11

RESERVDELSSATSER
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1. FliSlÄNGDSJUSTeRiNG
Justering av flislängd görs enkelt genom
att vrida dom excentriska infästningarna
till rotorn.

Flishugg
Flishugg

BRUKS 2011-06 MC605 PT_SV

Mobile Chipper 605
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hUGGTRUMMa

Knivarna
lätt åtkomliga via hugghuven.
flishuggenäringår.
Nödvändiga specialverktyg för dagligt underhåll av
flishuggen ingår.
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inställbar:

15–40 mm

på traktor:

Flisrör

130–220 kW (180–300 hk)

Flisröret kan vridas 210 grader hydrauliskt och är utrustad med
en hydraulisk styrskärm för kontrollerat flisutkast åt sidorna
eller in i en container. Flisröret är hydrauliskt hopfällbart för
transport. Flisutkastning 4,25 meter över marken.

ger
m:

CanBus med
display
Inmatningsbord

Hastighet:

Inmatningsbord med fem hydrauliskt drivna rullar.
Rullarna har aggressiva, slitstarka tänder av Hardoxplåt.
Löstagbar skräpskrålla under matarrullarna.

Tryckluftsbromsar/60 km/tim
(med ABS som tillval)

Förhöjningsdel

Flisrör

Som extrautrustning finns en förhöjningsdel på 30 cm som ger
en höjd vid flisutkastning p 4,55 meter över marken.

Flisröret kan vridas 210 grader hydrauliskt och är utrustad med
Nr:
01231300
en hydraulisk styrskärm förArt
kontrollerat
flisutkast åt sidorna
eller in i en container. Flisröret är hydrauliskt hopfällbart för
transport. Flisutkastning 4,25 meter över marken.

kärra och kran, ca:

8 ton

Förhöjningsdel
vid enInmatningsbord
viss tidpunkt. Produkterna måste användas
Flisröri enlighet med
Som extrautrustning finns en förhöjningsdel på 30 cm som ger
h utrustningar
kan ändras
förvarning. Flisröret kan vridas 210 grader hydrauliskt och är utrustad med
en höjd vid flisutkastning
p 4,55 meterutan
över marken.
Inmatningsbord med fem hydrauliskt drivna rullar.
Hydraulsystem
Elsystem

På huggenheten
sitterstyrsystem
ett komplett
en
24V elektriskt
medhydraulsystem
omformare förmed
spänningsmatning
om
lastkännande
flödesanpassad
pump.
traktorns
elsystem är 12V.

Förhöjningsdel

ning om

an

en hydraulisk styrskärm för kontrollerat flisutkast åt sidorna
eller in i en container. Flisröret är hydrauliskt hopfällbart för
transport. Flisutkastning 4,25 meter över marken.

Art Nr: har01231300
Rullarna
aggressiva, slitstarka tänder av Hardoxplåt.
Löstagbar skräpskrålla under matarrullarna.

Proportionella
inmatningen
och on/off ventiler
till
En mobilhydraulventiler
microprocessortillmed
CANBUS kommunication
mellan
flishuggens
övriga
hydrauliska
förarhytt
och
flishugg förfunktioner.
kontroll och styrning av flishuggens
150-literfunktioner
hydraultank komplett med oljekylare.
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MOBILE CHIPPER
605
Som extrautrustning finns en förhöjningsdel
på 30 cm
som ger
vid flisutkastning p 4,55 meter över marken.

Styrsystemet är justerbart och säkerställer rätt, automatisk
en höjd
hastighetsstyrning av inmatning.
Till hydraulsystemet väljes en av nedanstående oljor:
Flishuggens funktioner som t.ex. reglering av inmatningen kan
Art Nr:
övervakas och
ställas inpå
från
separatNeste
operatörspanel.
99913220
Hydraulolja
typenbioolja,
Bio 46

01231300

Systemet ärHydraulolja
kortslutningssäkert.
99913207
på mineraloljebasis, Q8 Handel 32
99913208
Hydraulolja på mineraloljebasis, Q8 Handel 46

n

99913245

Q8 Holbein Plus 46, bioolja

Elsystem

Hydraulsystem

24V elektriskt styrsystem med omformare för spänningsmatning om
traktorns elsystem är 12V.
En mobil microprocessor med CANBUS kommunication mellan
förarhytt och flishugg för kontroll
och styrning av flishuggens
MOBILE CHIPPER 605
funktioner
MOBILE CHIPPER 605
Styrsystemet är justerbart och säkerställer rätt, automatisk
hastighetsstyrning av inmatning.

Flishuggens funktioner
som t.ex. reglering av inmatningen kan
• BRUKS
Rotom
Verktygssats
övervakas och ställas in från en separat operatörspanel.

På huggenheten sitter ett komplett hydraulsystem med en
lastkännande flödesanpassad pump.
Proportionella hydraulventiler till inmatningen och on/off ventiler till
flishuggens övriga hydrauliska funktioner.
7
150-liter hydraultank komplett med oljekylare.

INFO@BRUKS.COM
Till hydraulsystemet väljes en av nedanstående oljor:

En verktygssats, med nödvändiga specialverktyg för dagligt underhåll av

Systemet är kortslutningssäkert.
flishuggen ingår i leveransen.

Momentnyckel 140-980 Nm ¾”
Krafthylsa 30 mm ¾"
Krafthylsa 36 mm ¾"
Förlängare ¾"
Slipmall 31°
Haktolk för huggstål
Bladmått 0,05–1,0
Vikexlåda
U-ringnyckel 24 mm
2 Sprängbultar M24
2 Brickor TBRSB 25x58x10
2 Mutter M6M
Lyftkätting

MOBILE CHIPPER 605
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99913220
99913207
99913208

Hydraulolja på typ bioolja, Neste Bio 46
Hydraulolja på mineraloljebasis, Q8 Handel 32
Hydraulolja på mineraloljebasis, Q8 Handel 46

99913245

Q8 Holbein Plus 46, bioolja

Elsystem

24V elektriskt styrsystem med omformare för spänningsmatning om
traktorns elsystem är 12V.
En mobil microprocessor med CANBUS kommunication mellan
förarhytt och flishugg för kontroll och styrning av flishuggens
funktioner

®

Styrsystemet är justerbart och säkerställer rätt, automatisk
hastighetsstyrning av inmatning.
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Flishuggens funktioner som t.ex. reglering av inmatningen kan
övervakas och ställas in från en separat operatörspanel.
Systemet är kortslutningssäkert.

Verktygssats
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En verktygssats, med nödvändiga specialverktyg för dagligt underhåll av
MOBILE CHIPPER 605
flishuggen ingår i leveransen.

Produktion sker på Metsjö Norrgård som är belägen utanför Linköping Sverige.
Vi tillverkar förutom vagnar även maskinhallar samt mobila förråd.
Ivarssons i Metsjö AB förbehåller sig rätten för produktändringar.

Ivarssons i Metsjö AB
585 92 Linköping
Tel 013-593 10 Fax 013-590 84
www.metsjo.se
info@metsjo.se

