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Det er med stolthet vi nå kan presentere et komplettert program av vedmaskin, vedklyver og tilbehør 
for vedmaskiner. Siden starten med vår første modell vedmaskin i 2004, har vi arbeidet aktivt med 
videreutvikling innenfor området.
Vi takker våre kunder for tilbakemeldinger som vi fortløpende innfører for stadig å kunne tilby bedre 
produkter innenfor alle våre produktområder.

Egne idéer og innovativ historikk ligger bak
Helt siden Duun på 60-tallet startet produksjon av vernebøyler på traktor gikk man utradisjonelt til verks og 
framskaffet et konstruksjon som var mer kostnadseffektiv og brukervennlig enn konkurrenten 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 nye konstruksjoner å tilby nye og 
bedre løsninger og produsere disse rasjonelt.

Aktiv bruk av nye materialkvaliteter
Det er en kontinuerlig utvikling innenfor stålmaterialer og kvaliteter. Nye kvaliteter (såkalte høgfaste stålkvaliteter 
fra 500 og oppover) gir langt høyere deformasjonsstyrke enn de tradisjonelle. Slike materialer er spesielt godt 
egnet for vedmaskiner som utsettes for store belastninger under bruk. Vi arbeider hele tiden med aktivt å 
utnytte disse kvalitetene for å gi høyest mulig deformasjonsstyrke. Dette er en av grunnene for investeringer i ny 
produksjonsteknologi og maskiner som kan håndtere slike stålkvaliteter.

Høy produksjonskompetanse
Vi har også lang erfaring med leveranser av komplekse konstruksjoner og komponenter til annen industri. Dette 
innebærer store krav til utførelse i form av finish og krav til konkurranseevne. Bedriften har tilfredsstilt disse 
kravene og gjennomført omfattende investeringer for å være konkurransedyktig. Siste tiltak i denne sammenheng 
er investering et av Europas mest moderne FMS robotanlegg for automatisert sveising. Samlet er dette bakgrunn 
for å kunne tilby stadig bedre produkter.

Konstruksjonsteknologi
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.

Made in Norway
Samtlige av våre maskiner produseres ved vår fabrikk i Åsen i Trøndelag. Vi anvender i stor grad egenproduserte 
nøkkelkomponenter for å sikre best mulig funksjon og kvalitet på våre maskiner.
Vi innfører nå helautomatisk sveising (såkalt FMS anlegg) for de fleste av våre sveiseoperasjoner for å stå sterkere 
rustet.

Servicesystem for bedre driftssikkerhet
Vedmaskiner er i stor grad basert på hydrauliske funksjoner og er følgelig mer komplekse å feilsøke og 
vedlikeholde sammenlignet med rent mekaniske maskiner, for å redusere denne problemstillingen, har vi utviklet 
et nettbasert servicesystem som gir vår distributør tilgang til diagnoser og følgelig bedre muligheter til å feilsøke 
og korrigere feil. 

Kvalitet er billigst i det lange løp
Utviklingen innenfor vedmaskiner og intensiteten i bruk av vedmaskiner krever stor slitestyrke og driftssikkerhet. 
All erfaring tilsier at kvalitet er billigst pr. år gjennom produktets levetid og nettopp derfor en god grunn til å velge 
Duun vedutstyr.

VEDMASKINER
OG TILBEHØR
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Det beste stålet og den beste overflatebehandlingen!

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 bruksgenskaper.

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.

Den beste overflate-
behandlingen!

Våre produkter blir sandblåst, 
renset, fosfatert og pulver-
lakkert.
Dette er slitesterk og solid lakk 
som tåler store påkjenninger.

Bildet viser forskjeller på stålkvaliteter og bruksegenskaper



EP75 og EP110

Elektrisk drift av vedmaskin.
Henges i trepunkt på vedmaskinen og driver vedmaskinen med en vanlig 
kraftoverføringsaksel.

EP75
7,5kw motor som gir 400 rpm på vedmaskintappen.
Passer VM320 og VM370
16A sikring ved 400 volt
32A sikring ved 230 volt

EP110
11kw motor som gir 400 rpm på vedmaskintappen.
Passer VM320, VM370 og 370x
32A sikring ved 400 volt
63A sikring ved 230 volt
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Prisgunstig vedmaskin
med enkel betjening og
topp “kjørekomfort”

Sponutblåser

Vedmaskin VM320

 

 
 

4-deler klyvekniv med høydejustering.
Utmaterbånd med renserist som 
sikrer utskilling av rask fra veden.
Solid kjede som er selvstrammende.

Enkel betjening av innmating, kapping
og klyving i en spak.
Bredt innmaterbord, god stokkholder og 
bevisst klyverytløsning.
Kapasitet Ø32 cm diameter og opp til 50 cm
lengde.
5,6 tonn klyvekraft.
Transportør med 4 m lengde og flisutskilling.
Høgfaste stålmaterialer gir langt høyere slitestyrke.
Tillegg for hydraulisk uttak stokkstativ.
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Sponutblåser

Vedmaskin VM320

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

VM320 kan utstyres med hydrauliske 
uttak for stokkstativ. (Tilleggsutstyr)
ST2440 hydraulisk stokkebord 
passer sammen med VM320 
 

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

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



Tilbehør
Hydraulisk uttak stokkebord
141329050

Vikende stokkstopper skrer at sagsverdet ikke kommer i klem

Sagkjedet smøres med egen oljepumpe hvert kapp.
Egen beholder for sagkjedolje og regulering av oljemengden.
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Vedmaskinen med
topp “kjørekomfort”

Sponutblåser

Vedmaskin VM370

  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

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: Ø37cm diameter opp til 50cm lengde. 
7,0 eller 8,5 tonn klyvekraft.  
Transportør med 4m lengde og flisutskilling 
Rammekniv gir mindre skrogbelastning og lengre levetid.

 
 

Klargjort for tilkobling av stokkstativ.  
Høgfaste stålmaterialer gir langt høyere slitestyrke.  

Rammekniv. 
4-deler eller 6-deler. 
Reduserer punktbelastninger i skroget  
og forlenger levetiden ved hard bruk.  
Forenkler også serviceoperasjoner vesentlig.  

Funksjonell stokkstopper 
som ruller på stokken. 
Linjal som viser lengden  
på den siste biten av stokken 
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Vedmaskin VM370
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.

Transportør med fordeler
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.

Sideregulering med et håndgrep
Transportøren sidestilles i 
2 posisjoner til hver side.

Solid og beskyttet wireføring 
med store trinser

Regulerbar utmaterhastighet
Utmaterbåndets hastighet
kan reguleres trinnløst.
(blått ratt)
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Vedmaskin VM370

K

Stokkstopper
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.

Kjedesmøring
Sagkjedesmøring fra egen sagkjedeoljetank.
Smører for hver sagbevegelse og med regulerbar 
oljemengde.

Transport
Maskinen er utstyrt med
gaffellommer både på kortside
og langside.



Oljenivå og temperatur
Lett synlig nivåglass og 
temperaturmåler for 
hydraulikkolje.
Oljefilter og påfyllingslokk
lett tilgjengelig.

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.

Tekniske data VM370 

  VM370   VM370x 
Kappediameter maks   37 cm   37 cm  
Klyvekraft maks   7000 kg   8500 kg 
Kjededrift   Hydraulisk  Hydraulisk   
Ved-lengder   20–50cm trinnløst 20–50cm trinnløst 
Sagkjedetype   1,6 millimeter  1,6 millimeter 
Kjedehastighet   23 sekundmeter  23 sekundmeter  
Størrelse sagkjede   0,325” deling   0,325” deling 
Antall ledd i sagkjede   78 ledd    78 ledd  
Vekt     gk 088 aC    gk 088 aC
Vikende stokkstopper   Ja   Ja    
Høyde til matebord   880-960 mm  880-960 mm 
Støtteføtter    Tillegg      0-40-80mm Tillegg      0-40-80mm 
Klyvekniv   4-deler rammekniv 6-deler rammekniv 
Renserist i utmaterbåndet    Ja   Ja   
Sagkjedesmøring   Separat pumpe   Separat pumpe 
Knivløft   Mekanisk  Hydraulisk 
Antall hydraulikkpumper   2   3 
Innmaterbånd   Hydraulisk  Hydraulisk 
Transportør lengde   4000 mm  4000 mm 
Transportør sidebev.   25o til hver side maks 25o til hver side maks 
Høyde transportstilling   2540 mm  2540 mm 
Bredde i transportstilling   2400 mm   2400 mm 
Dybde i transportstilling   1500 mm   1500 mm 
Volum tank for sagkjedeolje   2,5 liter   2,5 liter   
Turtall kraftuttak    400 rpm   400 rpm 
Oljetank volum    75 Liter   75 Liter   

Tilbehør 
4-deler kniv                      14131128  
6-deler kniv                      14131035  
Regulerbare  
Støttebein (sett)             141309131 
Triangel redskapdsdel  1252637 
HMV redskapsdel           1252638 
Stokkstativ manuell       141409001 
Stokkstativ hydraulisk   141409002 
Oljekjøler             141319020



Duun Vedmaskin     12

Maskinen med de beste egenskaper

Servoassistert kappebevegelse og hydraulisk knivløft som 
standard.

3 stk hydraulikkpumper hvorav to med 50 liters ytelse gir stor 
kapasitet og kjedehastighet på 28 sekundmeter.

Kapasitet opp til 42 cm diameter og opp til 11 tonns 
klyvetrykk, automatisk trykkregulering.

Regulerbar sverdbevegelse og kappetrykk for tilpasning til 
materiale. 

Meget hurtig syklus, 2,05 sekunder for 40 cm tur retur.

Kjølesystem med spontransport lav stabil temperatur på 
hydraulikkanlegg og mulighet for videre transport av sagflis.

Driftsikker 4 m transportør med hydraulisk kjedtrekk og 
sideregulering rist i bunn sikrer ekstra rensing av veden. 

Kompakt konstruksjon med høgfaste stålkvaliteter gir ekstra 
slitestyrke.

Stokkstativ med eller uten hydraulisk drift gir bedre 
arbeidsmiljø og mer effektiv produksjon. 

Vedmaskin VM420

Kjølesystem

SponutblåserSponutblåsing

Kjølesystem
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Vedmaskin VM420

Regulering av utmaterbånd nødstopp
Utmaterbåndet har regulerbar hastighet.
Nødstopp–tvangsretur utføres med dette håndtaket.

Robust og betjeningsvennlig
Meget kraftig innmatingsbord som tåler større belastninger. 
Fremstilt av høgfaste stålmaterialer og med to stk støtteben – et 
på hver side. Fleksible fester for innmaterruller slik at plassering 
og antall kan tilpasses behov.
Temperaturmåler og oljenivåkontroll er plassert her direkte i 
hydraulikktanken i aluminium.
Kjøleluft suges inn her gjennom gitteret. 
Utmaterbåndets hastighet er regulerbar.
Hydraulisk heving og senking av klyvekniven er standard. 

Optimal betjening
Alle funksjoner i et grep. Saging klyving samt innføringsband 
framover bakover betjenes av håndtaket vil venstre.
Spak for regulering av klyvekniv til høyre.

Kappejustering
Regulerbar sverdhastighet og sverdtrykk for  
optimalisering av kappeprosessen. 

40–60 cm
Opp til 60 cm vedlengde. Maskinene kan omstilles fra 40 til  
60 cm slaglengde med 40 cm for 20–40 cm ved og slaglengde 
60 cm for kløyving opp til 60cm kubbelengde. 

Stokkholder
Fjærbelastet stokkholder som styrer stokken 
under innmating og sikrer godt grep på den 
”siste kubben”. 
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Vedmaskin VM420
Klyvekniver med solid feste
Klyveknivene har kraftig ryggstøtte og hydraulisk 
høyderegulering som standard. For å forenkle 
knivbytte føres knivene til toppstilling før de løsnes og 
enkelt kan byttes. 
Ekstra knivfeste vnr 141209272 for fastskruing til 
skroget og oppheng av ekstra klyvekniv!
I tillegg til 6 deler klyvekniv som er standard leveres 4-, 
8- og 10-deler som tilbehør. 
Avbildet 10-deler er beregnet for 11 tonns kapasitet og 
”ukomplisert” materiale. 

Fjernbetjening av stokkstativ
Håndtak-bryter ved enden av innmaterbandet. 
Denne styrer stokkstativet slik at brukeren plasserer 
seg her og styrer innmatingen, dvs. styre stokkene 
på innmaterbandet. Dette gir bedre kontroll over 
“uvillige” stokker. (Vnr 141209020).

Høy kjedehastighet
Sverdet er spesialframstilt hos ledende fabrikant etter 
våre anvisninger. Dette sikrer stor kjedehastighet og 
at sverdet er dimensjonert for kraftige belastninger. 
Sagkjedet er såkalt ”skogsmaskinkjede” i høg kvalitet 
beregnet for stor hastighet og vedvarende store 
belastninger. 

Servicevennlig
Begge dekslene nede i front er utrustet med lås som åpnes 
enkelt med tverrspor skrujern. Det samme gjelder for det 
største dekslet som er plassert mellom trekkarmene mot 
traktoren!
Dette for å forenkle tilgang for systematisk renhold og  
vedlikehold.

Trinnløs innstilling av kappelengde
Robust stokkstopper med mulighet for trinnløs innstilling 
og med godt synlig og varig linjal som viser kappelengde. 
Stokkstopperen kan også vinkles oppover for å gi fritt rom 
ved behov for dette. 
Stor godt synlig tank (5 liter) for kjedeolje. 
Kjedesmøring er stillbar og fungerer kun under 
kappebevegelsen.
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Proffmaskinen med de beste egenskaper

Hydraulisk stokkholder med automatisk eller manuell 
betjening er standard.

Servoassistert kappebevegelse og hydraulisk knivløft.

”Alle” kommandoer i en spak.

Kapasitet opp til 42 cm og 11 tonn klyvekraft ved 
automatisk kraftgang.

Fjernbetjening av stokkinnmating.

Kjølesystem med spontransport for høy ytelse.

Kan tilkobles sponskrue for sikker utmating av flis.

Driftssikker 4 meters transportør med kjedetrekk 
sideregulering og sponutskilling.

Kompakt konstruksjon med høgfaste stålkvaliteter gir 
ekstra slitestyrke.

Stokkstativ med eller uten hydraulisk drift gir bedre 
arbeidsmiljø og mer effektiv produksjon.

Vedmaskin VM420X

Kjølesystem

Sponutblåser

Fjernbetjening av stokkinnmating

Hydraulisk stokkholder
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Tekniske data
Kappediameter maks 42 cm Høyde transportstilling 2465 mm (med støtteføtter)
Kjededrift Hydraulisk  Bredde transportstilling 2550 mm
Sagkjedetype Hogstmaskin  Lengde transportstilling 1590 mm traktordrift
Størrelse sagkjede 0,404 L.-71 ledd Elektrisk drift spenning 230 eller 400 volt
Diamter kjedefil 5,5 mm  Elektrisk drift effekt 11 kilowatt
Vikende bakanslagg ja  Elektrisk drift sikringer 230 volt 63 ampere treg
Renserist i utmaterbåndet  ja  400 volt 32 ampere treg
Sagkjedesmøring Separat pumpe justerbar  Tilbehør
Volum tank for sagkjedeolje 5 liter  Fjernbetjening av innmaterbånd vnr. 141209020
Turtall kraftuttak 540 rpm Klyvekniv 4-deler   vnr. 14120004
Oljetank volum 78 liter Klyvekniv 8-deler  vnr. 14120003
Innmating av stokker Hydraulisk matebånd Klyvekniv 10-deler kniv  vnr. 14120008 (for 11 tonn)
Klyvekniver 6 deler standard Knivholder  vnr 141209272
Klyvekraft 8500 kg alt. 11.000 kg Stokkstativ ST2440 manuell  vnr. 141409001
Ved-lengder 20–60 cm trinnløst Stokkstativ ST2440 hydraulisk v.nr 141409002
Kjedehastighet 28 sekundmeter Hydraulisk innmating ST2440 v.nr 141409004
Vekt 875 kg Sponskrue SK300 v.nr 141419001
Effektbehov maks. 31 kw 42 HK Triangel redskapdsdel  v.nr. 1252637
Høyde til matebord 880 mm (med støtteføtter) HMV redskapsdel  v.nr 1252638
Transportør lengde 4028 mm
Transportør maks side 25˚ til hver side
  2 posisjoner pr. side

Startutrustningen består av 
startskap med stjerne trekantvender 
og termistorrele. Den elektriske 
motoren er direkte koblet til 
hydraulikkpumpene som igjen 
driver saging, kapping og øvrige 
maskinfunksjoner. Dette gir effektiv 
utnyttelse av tilført effekt.

VM420 elektrisk drift

Maskinene er utstyr med 11 kw motorer i 230 volt eller 400 volt 
utførelse. Disse motorene har innebygget termistor som kobler 
ut motoren ved overoppheting og beskytter mot skader ved 
eventuelle overbelastninger eller feil.
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Sponskrue SK300

Rørdiameter Ø100. Lengde utmaterrør 3000 mm. Drift hydraulikkmotor. 
Lastehøyde maks. 2200 mm. Parallellkjøres med vedmaskinens utmaterbånd. 
Kan etterleveres på samtlige VM360- og VM420-modeller.

Stor luftgjennomgang sikrer spontilgang under ”alle” forhold. 
Utmaterskrue i stedet for vifte sikrer uttransport av spon uavhengig av 
konsistens dvs. fuktig spon vil også ”komme ut”.
Skruen drives hydraulisk og kobles til vedmaskinens hydraulikksystem.
Alle nødvendige koblinger og slanger er standard.

Sponskruen mates av 
sponutblåsingen.

Utmaterrør i 100 mm 
diamater med maks. høyde 
2200 mm bringer spon til 
ønsket oppbevaring f.eks i 
storsekk, tilhenger kasser etc.

Konstruksjon med stor 
luftgjennomgang.
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Meget solid stokkstativ
med mange praktiske detaljer

Bygget av høgfaste stålkvaliteter for maksimal bæreevne og slitestyrke.

Kan utrustes med hele 3 drevne ruller for sikker innmating.

Fester for gaffellommer for enkel forflytning (kun hydraulisk modell).

Robust og sikker kjededrift.

Justerbare støtteben.

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

Stokkstativ for   V

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

Bærebjelken er utrustet med stopperknaster 
som holder stokkene ”i ro”
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Gaffellommer for forflytning
En praktisk detalj som forenkler forflytning og 
plassering på lager (leveres ikke for manuell versjon).

Manuell versjon (141409001)
Stokkstativet leveres også som manuell versjon med 
ruller som vist.

Frontstopper
Forhøyningen her bidrar til å holde krokete og større 
stokker på plass over materullene. 

Tekniske data
Vekt ca. 230 kg
Største bredde  2460 mm
Standardhøyde  1010/1130 (1310/1410) mm
Dybde  2148 mm
Lastebredde  2012/2248 mm, ref. ill.
Bredde manuelle ruller  200 mm
Bredde drevne ruller  300 mm
Antall drevne ruller  3 stk
Stokkstativ ST2440 manuell  vnr. 141409001
Stokkstativ ST2440 hydraulisk v.nr 141409002
Hydraulisk innmating ST2440 v.nr 141409004
(komplett drivenhet med motor-materuller og kjedekasse)

tokkstativ for   VM320,VM370 og VM420
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Regulerbare føtter
Justeres trinnvis for å 
tilpasse bordets høyde til 
maskinhøyde og terreng. 
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Målskisse – stokkestativ



Automatisert produksjon i Norge

Automatisert deleproduksjon
De dreide delene for vedmaskiner blir framstilt 
i to CNC-styrte dreibenker som deler av døgnet 
arbeider ubemannet. Disse maskinene kan 
framstille komplekse deler med stor nøyaktighet 
og bidrar til bedre kvalitet. 

DUUN
Duun 
Industrier asDUUN

N-7630 Åsen
Tlf. +47 74 01 59 00
 www.duun.no – post@duun.no D
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Anlegget består av to store sveiseroboter som 
henter fram sveiseobjekt fra palettlager som 
inngår som en del av anlegget. 

Palettlager med plass som betjenes automatisk.
Robotene til venstre i bildet. 

Vi produserer alle våre produkter og grunnkomponenter med automatiserte prosesser for 
platebearbeiding, maskinering, sveising og overflatebehandling ved vårt anlegg 23 km nord for 
Trondheim Lufthavn. Dette for å sikre kontroll med kvalitet og en meget produktiv verdikjede. 
Vi gir yrkesmuligheter for ungdommer ved å utdanne lærlinger til enhver tid. Automatisk sveising døgnet 
rundt. Vår siste investering er et FMS sveiserobotanlegg med automatisk interntransport – lagring og 
sveising av deler. Dette gir helt perfekt sveisekvalitet på kortere tid og lavere arbeidskostnad. 

Slitesterk overflate
Vedmaskinene blir renset i forbehandlingsanlegg 
med fosfatering som siste trinn før de blir 
påført pulverlakk automatisk med manuell 
”inspeksjonslakkering” i tillegg. Dette er en meget 
slitesterk og miljøvennlig lakk uten løsemidler. 


