keventäjä

Work smarter, not harder

mallisto

SplitStone esittely
Nopeampi, turvallisempi ja tehokkaampi

Tehokas ja turvallinen
SplitStone perustuu täysin uudenlaiseen kivenhalkaisuteknologiaan, joka on kehitetty yhteistyössä louhostyön
asiantuntijoiden kanssa. SplitStone tekniikka perustuu ainutlaatuiseen hydrauliseen kiilaukseen. Pyrimme
Splitstonen avulla saamaan parhaan mahdollisen taloudellisen, tehokkaan ja turvallisen lopputuloksen
kivenhalkaisussa. Patentoidussa Splitstone menetelmässä kiilausvoima kohdistetaan ihanteellisella tavalla.
Tämä mahdollistaa jopa 30% suuremman voiman samalla hydraulipaineella kuin vastaavilla laitteilla. Splitstone
tekniikkaa käyttävä laite voidaan asentaa lähes mihin tahansa hydraulipainetta tuottavaan koneeseen, jonka
pumppauskapasiteetti on 50 - 60 litraa / minuutti max 250 barin paineella.
SplitStone kiilakoneita on useita malleja, työkohteista riippuen yksittäisistä kiilalaitteista useamman kiilan
tarvekivilouhoskoneisiin. Reikäkoot vaihtelevat. Kiilojen asettaminen reikiin on käsityötä. Pienemmissä
malleissa liikuteltavuus on otettu huomioon suunnittelussa. Suuremmat S 140 - S 200 kiilat voidaan asentaa
suoraan käytettävään laitteeseen, jolloin ohjaus tapahtuu koneen ohjauksen avulla. S 100 malleissa keventimet
ovat osa SplitStonen kiilapuomia. Tämä Splitstonen kehittämä ominaisuus helpottaa ja keventää työtä.
Radio-ohjattavuus- tai kauko-ohjausvaihtoehto lisää huomattavasti prosessin turvallisuutta.

SplitStonella on Suomen pitkäaikaisin
ja paras kokemus hydraulikiilauksesta

Splitstone SP 100
Liikuteltava pyörillä kulkeva, yhden tai kahden kiilan
kiilalaite. Tehokas, pienikokoinen ja helposti liikuteltava
työväline maarakennusurakoitsijoille, louhijoille, porareille,
kiviainestoimittajille ja niin edelleen. Splitstone SP 100 sopii
erinomaisesti kohteisiin, joissa käsikiilaus on aiemmin ollut
ainoa vaihtoehto. Ominaisuuksiensa ja liikuteltavuutensa
ansiosta muun muassa olemassa olevien rakennusten kellarit,
sairaala-alueet ja muut räjäytyskieltoalueet ovat sopivia
kohteita n. 200 kg painoiselle laitteelle. Radio-ohjauksen
ansiosta työ etenee napin painalluksella. Käyttövoimansa
sähkövirrasta tai polttomoottorista ottava SP 100 on tehokas
vaihtoehto käsikiilaukselle.

Splitstone S 140 – S 200

Yli 50% nopeampi
SplitStone on yli 50% nopeampi kivenhalkaisija kuin mikään muu perinteinen
kiilausmenetelmä. Lisäksi leikkauspinta jää sileämmäksi verrattuna muihin
kiilaustekniikoihin. Hydraulikiilaus tarvekivilouhoksilla säästää kiveä, tuottaa
enemmän arvokkaintakiviainesta, joka merkitsee parempaa tulosta, voittoa.
Vähentää räjähdekuluja eikä aiheuta melua.
SplitStone sopii hyvin myös kiven viimeistelyyn nerokkaan
operointitekniikkansa ansiosta, mikä saa aikaan siistin ja tarkan
leikkauksen myös leikattaessa erityisen pieniä kiviosia kalliosta.
SplitStone on suunniteltu laajalle valikoimalle erilaisia kivityyppejä.
SplitStone -menetelmä mahdollistaa huomattavan vähennyksen
tarvittavien porausreikien määrässä.

Kiven halkaisuun tarkoitettu kaivuriin tai poralaitteeseen
kiinnitettävä kiilalaite. Erinomainen työväline louhijoille,
maanrakentajille, porareille, kiviainestoimittajille ja
muihin vastaaviin työkohteisiin, joissa esimerkiksi
räjähdysaineiden käytölle on rajoituksia.
SplitStone S 140- S 200 voidaan varustaa erikokoisilla
kiiloilla, halkaisija 45–76 mm. Pikaliittimen avulla
asentaminen esimerkiksi kaivuriin on helppoa ja nopeaa.
Splitstone S 140 - S 200 tultaneen varustamaan kiilan
yhteyteen kiinnitettävällä ns. avauspiikillä.

Kotimaista laatua kokemuksella
SplitStone laitteet valmistetaan Suomessa. Jokainen laite
rakennetaan tuotantoprosessissa yksilöksi joka huomioi asiakkaan
erityistarpeet. Materiaalien ja rakenteensa ansiosta laitteen
kiilat ovat kestäviä työkaluja.
Säännöllisessä käytössä ja
huollettuna kiilojen toimintaaika on noin yksi vuosi.

Splitstone S 100
Splitstone S 100 on noin kymmenen vuoden kehittelyn tuloksena syntynyt
kiilalaite, ns. rivikone. Laite on tarkoitettu lähinnä tarvekivilouhosten
tarpeisiin. Kuten muukin Splitstone mallisto S 100 sopii erinomaisesti myös
työkohteisiin, joissa räjähdysaineiden käytölle on rajoituksia. Laite vaatii
alustakseen liikuteltavuuteen ja hydraulipaineen tuottamiseen puomilla
varustetun kaivurin, kraanan, traktorin, kuorma-auton tai muun vastaavan
työkoneen. Tarvittava hydraulipaine on enimmillään 250 bar.
“SplitStone on yllättävän tarpeellinen laite.
Se tarjoaa loistavan halkaisutehon ja sen
luotettavuus on huippuluokkaa. SplitStonen
ansiosta onnettomuudet ovat vähentyneet, ja
säästö räjähde- ja henkilöstökuluissa on ollut
huomattava. Varaosia ja huoltoa saa aina
tarvittaessa.”
Granikon Oy
Risto Heino

Peruskoneessa yleisin kiilamäärä on 15, joista yksi tai kaksi on avauskiiloja
ja loput halkaisukiiloja. Normaalin 14+1 tai 13+2 kiilamäärän sijasta laite
voidaan rakentaa alusta asti vastaamaan asiakkaan tarpeita. Kiilalaitteistoa
toimitetaan useimmiten radio-ohjattuna.
SplitStone on patentoitu tuote ja se on CE-merkitty kivenhalkaisulaite
Konepäätöksen 1314/1994 mukaan. Laitteelle on tehty merkinnän edellyttämät
turvallisuusvarmennukset.

Tekniset tiedot
SplitStone
SP 100

SplitStone
S 140-200

SplitStone
S 100

Sylinterin halkaisija

100 mm

140 - 200 mm

100 mm

Kiilan halkaisija

29 mm

41 - x mm

29 mm

Reikäkoko

30 - 32 mm

1

Minimi poraussyvyys

500 mm

1100 mm

700 mm

Kiilan pituus

300 mm

600 mm

400 mm

Pituus sylinterin kanssa

1125 mm

1550 mm

1125 mm

Yksittäisen kiilan paino

25 kg

450 kg

30 kg

Koko laitteiston paino

200 kg

450 kg + kiinnityslevy

1000 kg

Tarvittava hydraulipaine
enimmillään

270 bar oma moottori

300 bar

250 bar

n. 3 mm pienempi kuin käytettävä reikäkoko

2

42 - 61 mm
42 - 73 mm

Tarvittava pumppauskapasiteetti

30 - 32 mm

50 - 60 ltr/min
P = liikuteltava

1
2

140 mm sylinteri
200 mm sylinteri

SplitStonet valmistaa ja myy
Kirnuvuori Oy
Kirkonkyläntie 100
23200 Vinkkilä
info@splitstone.fi

Katso lisää osoitteesta

www.splitstone.fi

