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Duun Vedmaskiner

EGNE IDEER
UTVIDET OG FORBEDRET FRESPROGRAM
FORBEREDT FOR FRAMTIDENS UTFORDRINGER.
Det er med stolthet at vi nå kan presentere et oppgradert program
av snøfresere med flere nyheter tilpasset norske forhold.
Vi takker våre kunder for tilbakemeldinger som vi fortløpende
innfører for stadig å kunne tilby bedre produkter innenfor alle
våre produktområder.
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VÅR INNOVATIVE HISTORIKK LIGGER BAK
OG VIDEREFØRES AKTIVT
Helt siden Duun på 60-tallet startet produksjon av vernebøyler på traktor gikk man
utradisjonelt til verks og framskaffet en konstruksjon som var mer kostnadseffektiv
og brukervennlig enn konkurrentene på den tiden.
Allerede da benyttet man ny teknologi og nye materialer i form av hydraulisk forming
og høgfaste stålmaterialer for å tilfredsstille godkjenningskravene. Dette er et ledende
prinsipp for våre konstruksjoner å tilby nye og bedre løsninger og produsere disse
rasjonelt. Gode eksempler på dette er vår nye modell TF265 med nytt drivprinsipp for
innmaterskrue og vår siste investering i robotsveising.

AKTIV BRUK AV NYE
MATERIALKVALITETER

HØY PRODUKSJONSKOMPETANSE

NORGES FØRSTE
STRENX MEDLEM

Det er en kontinuerlig utvikling
innenfor stålmaterialer og kvaliteter.
Nye kvaliteter (såkalte høgfaste
stålkvaliteterfra 500 og oppover) gir
langt høyere deformasjons-styrke enn de
tradisjonelle. Vi arbeider hele tiden med
aktivt å utnytte disse kvalitetene for å få
sterkest mulig produkter.

Vi har lang erfaring med leveranser
av komplekse konstruksjoner og
komponenter til annen industri. Dette
innebærer store krav til utførelse
i form av finish, krav til sveisekvalitet
og overflatebehandling, sammen med
meget strenge krav til konkurranseevne.
Siste tiltak i denne sammenheng
er investering i et av Europas mest
moderne FMS robotanlegg for
automatisert sveising.

Strenx er et merkenavn for høyholdfast
stål fra SSAB. Hvert enkelt produkt må
godkjennes av SSAB og kun produkter
som er godkjent kan merkes med
varemerket My Inner Strenx. Varemerket
viser at produktet er optimert for styrke,
kvalitet og er produsert av Strenx stål.
Alle snøfresene er produsert i Strenx
stålkvalitet som gjør at de har høy styrke
og lav egenvekt.

MADE IN NORWAY

KONSTRUKSJONSTEKNOLOGI

KVALITET ER BILLIGST
I DET LANGE LØP

Samtlige av våre produkter produseres
ved vår fabrikk i Åsen i Trøndelag.
Vi anvender i stor grad egenproduserte
nøkkel-komponenter for å sikre best
mulig funksjon og kvalitet på våre
produkter. Siden arbeidsprosessene
er automatisert, blir sluttproduktet bedre
med hensyn til generell ytelse.

Våre konstruksjoner utføres på såkalt
3-D-system og konstruksjonsdata
overføres direkte til flere av våre
datastyrte produksjonsmaskiner.
Det samme datasystemet benyttes
til styrkeberegning av konstruksjoner
for å sikre størst mulig slitestyrke.

Utviklingen innenfor traktorstørrelser
og intensiteten i bruk av snøfresere
krever stor slitestyrke og driftssikkerhet.
Maskiner som skal tilfredsstille
disse kravene må ha tilsvarende
dimensjonering og materialvalg. All
erfaring tilsier at kvalitet er billigst pr. år
gjennom produktets levetid og nettopp
derfor en god grunn til å velge Duun.

Dette er en av grunnene for investeringer
i ny produksjons-teknologi og maskiner
som kan håndtere slike stålkvaliteter
(neste side viser praktiske eksempler på
denne forskjellen).
Ved å bruke disse stålkvalitetene kan
vi bruke mindre materiale og oppnå
lettere og sterkere produkter som fører
til mindre utslipp fra produksjon og
traktorene som bruker produktene.
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DET BESTE STÅLET OG DEN
BESTE OVERFLATEBEHANDLINGEN!

Våre produkter blir sandblåst,
renset, fosfatert og pulverlakkert.
Dette er slitesterk og solid lakk
som tåler store påkjenninger.
Miljøvennlig lakkanlegg med null
utslipp og oppsamling av alle rester
etter rensing og lakkering.

SETTET BESTÅR AV:
Gul del i handelskvalitet og rød del i høgfast
stålkvalitet som vi benytter i våre produkter. Ved å
klemme sammen til endene på delene møtes, ser man
forskjellen på bruksegenskaper.
Den gule delen er deformert og den røde i opprinnelig
tilstand. Stålet vi benytter (rødt) har mye høyere
strekkfasthet og tåler derfor langt mer før varige
deformasjoner oppstår som vist.
Dette er meget viktig for produkter som utsettes for
hard bruk over lang tid. Det er også mer miljøvennlig
siden man kan bygge lettere produkter med stor
styrke.

Duun Vedmaskiner
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VEDMASKIN VM320
PRISGUNSTIG VEDMASKIN
MED ENKEL BETJENING OG
Duun vedmaskiner er laget for å gi bedre totaløkonomi
og minst mulig miljøpåvirkning.
• Enkel betjening av innmating, kapping og klyving i én spak

TEKNISKE DATA
Nettovekt
Høyde transportstilling

2315 mm

Bredde transportstilling

2394 mm

Dybde transportstilling

1260 mm

Turtall kraftuttak

400 rpm

Kappediameter maks

320 mm

Klyvekraft

5600 kg

Sagkjededrift

• Bredt innmaterbord, god stokkholder og bevisst klyverutløsning

Betjening

• Kapasitet 32 cm diameter og opp til 50 cm lengde

Sagkjede

• 5,6 tonn klyvekraft
• Transportør med 4 m lengde og flisutskilling

600kg

Antall ledd sagkjede
Vikende stokkstopper
Klyvekniv

• Høgfaste stålmaterialer gir langt høyere slitestyrke

Renserist i utmaterbånd

• Tillegg for hydraulisk uttak til stokkstativ

Sagkjedesmøring
Sagkjede oljebeholder
Knivløft
Antall hydraulikkpumper

Hydraulisk
Mekanisk
0,325 deling
1,6mm
73 ledd
Ja
4-deler
Ja
Separat pumpe
2,5 liter
Mekanisk
1

Drift innmaterbånd

Hydraulisk

Lengde transportør

4 meter

KLYVEKNIV
4-deler klyvekniv med høydejustering.
6- deler klyvekniv kan bestilles i tillegg.
Utmaterbånd med renserist som
sikrer utskilling av rask fra veden.
Solid kjede som er selvstrammende.

BETJENING
Innmating, kapping og klyving i en spak.
Klyver har hurtiggang og kraftgang som
reguleres manuelt med kjørespaken.

INNMATERBÅND
Bredt og langt innmaterbånd. Kraftig konstruksjon som
tåler høy belastning over tid.
Enkel og solid stokkholder som betjenes manuelt

STOKKSTOPPER
Vikende stokkstopper sikrer at sagsverdet ikke kommer i
klem og at vedkubben faller ned i klyvevugga.
Sagkjedet smøres med egen oljepumpe på hvert kapp.
Egen beholder for sagkjedolje og regulering av
oljemengden.

8

Duun Vedmaskiner

D

VEDMASKIN VM320
EKSTRAUTSTYR
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Uttak
stokkestativ
41323011

C

C

6-deler
klyvekniv
41323016
Utskillerrist
41323014

B

B

A

A
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VEDMASKIN VM370
MELLOMKLASSEMASKIN MED PROFF
KJØREKOMFORT
Duun vedmaskiner er laget for å gi bedre totaløkonomi
og minst mulig miljøpåvirkning.

TEKNISKE DATA
VM370

VM370x

Kappediameter maks

37 cm

37 cm

Klyvekraft maks

7000 kg

8500 kg

Kjededrift

Hydraulisk

Hydraulisk

Ved-lengder

20–50cm

20–50cm

Sagkjedetype

1,6mm 0,325

1,6 mm 0,325

Vikende stokkstopper

Ja

Ja

Klyvekniv

4-deler

6-deler

Renserist i utmaterbåndet

Ja

Ja

Sagkjedesmøring

Separat pumpe

Separat pumpe

Sagkjede oljebeholder

2,5 liter

2,5 liter

Knivløft

Mekanisk

Hydraulisk

Antall hydraulikkpumper

2

3

•

Enkel betjening av innmating (forover og bakover), kapping og
klyving med en spak.

•

Hydraulisk drevet sagbevegelse letter arbeidet.

•

Bredt innmaterbord, sideforskjøvet klyvevugge og bevisst
klyverutløsning gir god ”flyt”.

•

Kapasitet: 37cm diameter opp til 50cm lengde.

•

7,0 eller 8,5 tonn klyvekraft.

Utmaterbånd

4 meter

4 meter

•

Transportør med 4m lengde og flisutskilling.

Sidesving utmaterbånd

Ja

Ja

•

Rammekniv gir mindre skrogbelastning og lengre levetid.

Turtall kraftoverføring

400 rpm

400 rpm

•

Klargjort for tilkobling av stokkstativ.

Vekt

880 kg

900 kg

Oljetank volum

75 liter

75 liter

•

Høgfaste stålmaterialer gir langt høyere slitestyrke.

Høyde transportstilling

2540 mm

2540 mm

Bredde transportstilling

2400 mm

2400 mm

Dybde transportstilling

1500 mm

1500 mm

BETJENING
Enkel betjening-god kjørekomfort
Innmating/utmating, kapping og klyving
i en hendel.
Hydraulisk knivregulering i spaken til venstre for
hovedspak (VM370X).
Stokkholderbetjening til venstre for
betjeningskonsoll.
Nødstopp for klyvefunksjon er knapp til venstre
på betjeningskonsoll.

STOKKSTOPPER OG KJEDESMØRING
Praktisk og driftsikker stokkstopper.
Forenklet og mer servicevennlig konstruksjon.
Trinnløs justerbar vedlengde fra
20 cm til 50 cm. Kan vippes opp i to
trinn som illustrert på bilder.
Sagkjedesmøring fra egen sagkjedeoljetank.
Smører for hver sagbevegelse og med regulerbar
oljemengde.

TRANSPORTØR
En ekstra flisrist sikrer ytterligere utsortering av “rusk og
rask” i veden.
Åpen bakvegg og fjærende kjedestramming, bidrar til
sikker drift med minimal slitasje på drivkomponenter
som kjede og motor.
Vinsj med brems bidrar til høyere sikkerhet under
praktisk bruk.
Transportøren sidestilles i
2 posisjoner til hver side.

SERVICEVENNLIG
Enkel tilgang til hovedsentralen med hurtigåpning av
luka.
Samtlige hydraulikkfunksjoner og kapslet elektrisk
styring er samlet i et skjermet rom for å forenkle
eventuell feilsøking og vedlikehold.
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VEDMASKIN VM370
EKSTRAUTSTYR

U
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Oljekjøler
41313025

6-deler
41313021klyvekniv

C

C

Uttak stokkestativ
41313022

B

B

Regulerbare støtteføtter
41313024

A

A

6

6

VM370X

5

5

4

4

3

2

3

1

2

1

D

D

4-deler
41313020klyvekniv

C

C

B

B

Regulerbare støtteføtter
41313024

A

A
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4

3

2

1
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EKSTRAUTSTYR

VEDMASKIN VM410
MELLOMKLASSEMASKIN MED PROFF
KJØREKOMFORT OG STOR KLYVEKRAFT
Duun vedmaskiner er laget for å gi bedre totaløkonomi
og minst mulig miljøpåvirkning.

TEKNISKE DATA
VM410
Kappediameter maks

41 cm

Klyvekraft maks

11000 kg

Kjededrift

Hydraulisk

Ved-lengder

20–50cm

Sagkjedetype

1,6mm 0,325

Vikende stokkstopper

Ja

Klyvekniv

8-deler

Renserist i utmaterbåndet

Ja

Sagkjedesmøring

Separat pumpe

Sagkjede oljebeholder

2,5 liter

Knivløft

Hydraulisk

Antall hydraulikkpumper

3

•

Enkel betjening av innmating (forover og bakover), kapping og
klyving med en spak.

•

Hydraulisk drevet sagbevegelse letter arbeidet.

•

Bredt innmaterbord, sideforskjøvet klyvevugge og bevisst
klyverutløsning gir god ”flyt”.

•

Kapasitet: 41cm diameter opp til 50cm lengde.

•

11tonn klyvekraft.

•

Transportør med 4m lengde og flisutskilling.

Utmaterbånd

4 meter

•

Rammekniv gir mindre skrogbelastning og lengre levetid.

Sidesving utmaterbånd

Ja

•

Klargjort for tilkobling av stokkstativ.

Turtall kraftoverføring

400 rpm

•

Høgfaste stålmaterialer gir langt høyere slitestyrke.

Vekt

900 kg

Oljetank volum

75 liter

Høyde transportstilling

2540 mm

Bredde transportstilling

2400 mm

Duun Vedmaskiner

BETJENING
Enkel betjening-god kjørekomfort
Innmating/utmating, kapping og klyving
i en hendel.
Hydraulisk knivregulering i spaken til venstre for
hovedspak.
Stokkholderbetjening til venstre for
betjeningskonsoll.
Nødstopp for klyvefunksjon er knapp til venstre
på betjeningskonsoll.

STOKKSTOPPER OG KJEDESMØRING
Praktisk og driftsikker stokkstopper.
Forenklet og mer servicevennlig konstruksjon.
Trinnløs justerbar vedlengde fra
20 cm til 50 cm. Kan vippes opp i to
trinn som illustrert på bilder.
Sagkjedesmøring fra egen sagkjedeoljetank.
Smører for hver sagbevegelse og med regulerbar
oljemengde.

TRANSPORTØR
En ekstra flisrist sikrer ytterligere utsortering av “rusk og
rask” i veden.
Åpen bakvegg og fjærende kjedestramming, bidrar til
sikker drift med minimal slitasje på drivkomponenter
som kjede og motor.
Vinsj med brems bidrar til høyere sikkerhet under
praktisk bruk.
Transportøren sidestilles i
2 posisjoner til hver side.

SERVICEVENNLIG
Enkel tilgang til hovedsentralen med hurtigåpning av
luka.
Samtlige hydraulikkfunksjoner og kapslet elektrisk
styring er samlet i et skjermet rom for å forenkle
eventuell feilsøking og vedlikehold.
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VEDMASKIN VM450
PROFF VEDMASKIN LAGET FOR STORE
VOLUM OG HØY EFFEKTIVITET

TEKNISKE DATA
Nettovekt

1450 kg

Høyde transportstilling

2540 mm

Bredde transportstilling

2665 mm

Dybde transportstilling

1470 mm

Turtall kraftuttak

400 rpm

Duun vedmaskiner er laget for å gi bedre totaløkonomi
og minst mulig miljøpåvirkning.

Kappediameter maks

450 mm

•

Profesjonell vedmaskin med høy kapasitet og god kjørekomfort.

Sagkjededrift

•

Tar store dimensjoner og har høy klyvekraft.

•

Joystickbetjening og hydraulisk styring av innmater, stokkeholder,
luker for nedslipp i klyvevugge, sag, klyver, utmaterbånd og styring
av stegmater og stokkebord.

•

Kan leveres som el-maskin eller traktordrift.

Klyvekraft

Betjening

16000 kg
Hydraulisk

Kappelengde

Joystick
0,404 deling
1,6mm
20-60 cm

Stokkstopper

Fotocelle

Sagkjede

Klyvekniv
Renserist i utmaterbånd
Sagkjedesmøring
Volum tank sagkjedeolje
Knivløft
Antall hydraulikkpumper

12-deler
Ja
Separat pumpe
5 liter
Hydraulisk
3

Drift innmaterbånd

Hydraulisk

Lengde transportør

4 meter

Stokkholder
Uttak stegmater-stokkebord

Hydraulisk
Ja-Ja

BETJENING
Jøystickbetjening av innmating, kapping og klyving.
Knappebetjenig av stokkholder og luker som slipper
veden ned i klyvevugga.
Regulerbar kappehastighet og trykk på sagsverd
Hydraulisk sideregulering av utmaterbånd. Trinnløs
justering av utmaterhastighet.
Hydraulisk justering av klyvekniv, uttak for stegmater og
stokkebord.
Klyvevuggas klyvelengde reguleres hydraulisk

KLYVEVUGGE
Regulerbar klyvevugge som regulerer klyveslagets lengde
mellom 30 og 60 cm.
Luker som kan holde kubben før den slippes ned i
klyvevugga.

INNMATING
Bredt innmaterbånd med hydraulisk piggrull som sikrer
sikker innmating av virke.
Hydraulisk stokkholder som styres med joystick.

KLYVEKNIV
Klyvekniven er i rammekonstruksjon for å unngå vridning.
Standard med 12-deler for å kunne klyve store
dimensjoner uten å måtte ta igjen vedkubbene.
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Duun Snøfresere
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STOKKSTATIV ST2440
SOLID OG ENKELT STOKKSTATIV

Duun vedmaskiner er laget for å gi bedre totaløkonomi
og minst mulig miljøpåvirkning.
• Bygget av høgfaste stålkvaliteter for maksimal bæreevne og
slitestyrke.Enkel, driftsikker og prisgunstig to-trinnsfres.
• Kan utrustes med hele 3 drevne ruller for sikker innmating.
• Gaffellommer for enkel forflytning (kun hydraulisk modell).
• Robust og sikker kjededrift.

TEKNISKE DATA
Vekt

230 kg

Bredde

2460 mm

• Justerbare støtteben.

Høyde

1010/1130 mm

• Høy kant i front holder store og vanskelige stokker på plass.

Dybde

2148 mm

Bredde manuelle ruller

200 mm

Bredde hydrauliske ruller

300 mm

Antall innmatingsruller

3

Stokkstativ ST2440 manuell

41409002

Stokkstativ ST2440 hydraulisk
Komplett drivenhet med motor-materuller og kjedekasse

41409003
41403003

HYDRAULISK INNMATING
Tre drevne materuller sørger for inngang av selv
krokete og vanskelige emner.

REGULERBARE FØTTER
Justeres trinnvis for å
tilpasse bordets høyde til
maskinhøyde og terreng.

GAFFELLOMMER
En praktisk detalj som forenkler forflytning og
plassering på lager (leveres ikke for manuell versjon).
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ELEKTRISK DRIFT EP
ELEKTRISK DRIFT AV VM320, VM370 OG
VM370X
Duun vedmaskiner er laget for å gi bedre totaløkonomi
og minst mulig miljøpåvirkning.
• Elektrisk drift av vedmaskin.
• Henges i trepunkt på vedmaskinen og driver vedmaskinen med en
vanlig kraftoverføringsaksel.
• Leveres ferdig med styreskap og kraftoverføringsaksling.
• Står på ramme med hjul og kan flyttes for hånd.

1577,5

870,0

769,5

TEKNISKE DATA

Duun Vedmaskiner
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TØMMERKLO TK105
SOLID TØMMERKLO FOR TUNGE LØFT

Duun tømmerklo er laget for å gi bedre totaløkonomi
og minst mulig miljøpåvirkning.
• Solid tømmerklo som kan brukes på alt fra tømmer til stein.
• Kroppen er laget i Strenx og overdelen og underdelen er laget i
Hardox for stor slitasjestyrke.
• Leveres med SMS trima eller Euro
• Hel underdel som gjør at man samler stokkene fint.

TEKNISKE DATA
Vekt

230 kg

Bredde

1020 mm

Høyde

1311 mm

Dybde

1185 mm

Åpning i kloa (diameter)

1050 mm

Tømmerklo

33119002

Festebrakett Trima

33113004

Festebrakett Euro

33113005
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