
330 26 BURSERYD TEL 0371-500 08 FAX 0371-50048

SVENSKTILLVERKADE KVALITETSMASKINER  
SEDAN 1910
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FÖRETAGSPRESENTATION

Robusta material och ordentliga 
svetsar säkerställs genom att 
all produktion sker i Sverige.

Uppsamlingsbord efter kniven 
till alla klyvmodeller.

Testade, provkörda och  
“tryck på knappen-klara” för användning!

Faxes Fabriks AB är anrikt familjeföretag grundat 1910. Tillverkningen av  
vedmaskiner sker idag i tredje generation. All tillverkning och utveckling sker  
i småländska Burseryd, vilket borgar för kvalitet och trygghet.

Vändbar 4-kniv  
(tillval).



Det finns många skäl till att våra maskiner blivit ett begrepp inom småskalig  
vedhantering. En del berättar vi gärna, en del är en hemlighet hos våra kunder. 
Nedan några styrkor på vedklyv ELH-700.
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Svensktillverkade  
hydraulcylindrar och slangar.

Motorskydd med inbyggd 
fasväxlare.

Lågt placerad elmotor av 
mycket hög kvalitet.

Specialdesignad hydraulpump och motorkoppling 
med hög kapacitet och driftsäkerhet.

Tvåhandsmanövrering med ordentliga 
och ergonimiska spakar.

Ordentliga hjul på hel- 
svetsat stativ.

Testade, provkörda och  
“tryck på knappen-klara” för användning!

MASKINER BYGGDA FÖR ATT ANVÄNDAS

RHS-Profil med inbyggd 
oljetank.



ELHYDRAULISKA VEDKLYVAR

VEDKLYV ELH-500 
En pålitlig arbetshäst som klyver all sorts ved upp till 500 mm. Sveriges mest sålda vedklyv!

ELH-500
Maxlängd ved 500 mm
Klyvtid 4 sek
Returtid 1,5 sek
Knivhöjd 290 mm
Längd/bredd 1500/700 mm
Arbetshöjd 700 mm
Vikt 115 kg
Motoreffekt 3kW/3fas 400V
Pump 11 cc
Tryckkraft 7 ton

VEDKLYV ELH-700 
En kraftigare modell där tryckplattan löper i skenor. Dessutom har den steglöst ställbar längd 
på hydraulcylindern som därför ej behöver gå tillbaka till utgångsläget utan startar vid sitt 
stopp. Det sparar tid vid klyvning av kortare bitar. 

Samtliga elhydrauliska klyvar levereras startklara med motorskydd, uppsamlingsplåt och trans-
porthjul. Som tillval finns vändbar 4-kniv för effektivare klyvning.  

ELH-700
Maxlängd ved 700 mm
Klyvtid 5 sek
Returtid 2 sek
Knivhöjd 290 mm
Längd/bredd 2000/700 mm
Arbetshöjd 700 mm
Vikt 135 kg
Motoreffekt 4kW/3fas 400V
Pump 14 cc
Tryckkraft 7 ton

Uppsamlingbord Kraftiga & ergonimiska spakar Motorskydd med fasväxlare 3-fas 400 V

Komponenter av högsta kvalitet Glidskena för tryckplatta ELH-700 Tryckplatta i räfflad plåt ELH-700



ELH-1100
Maxlängd ved 1100 mm
Klyvtid 9 sek
Returtid 4 sek
Knivhöjd 290 mm
Längd/bredd 2750/700 mm
Arbetshöjd 700 mm
Vikt 240 kg
Motoreffekt 4kW/3fas 400V
Pump 14 cc
Tryckkraft 10 ton

VEDKLYV ELH-1100 
Avsedd för långa vedbitar upp till 1100 mm. Styrd tryckplatta och steglöst ställbar längd på 
hydraulcylindern för bibehållen flexibilitet. Separat oljetank baktill på klyven. 

TRAKTORDRIVEN VEDKLYV TRH-1100
För anslutning till traktorns hydraulsystem. Steglöst inställbar slaglängd på hydraulcylindern. 
Levereras komplett med hydraulslangar, snabbkopplingar, trepunktsfäste och uppsamlingsplåt.
 

TRH-1100
Maxlängd ved 1100 mm
Klyvtid 9 sek
Returtid 4 sek
Knivhöjd 290 mm
Längd/bredd 2750/700 mm
Arbetshöjd 700 mm
Vikt 205 kg
Tryckkraft 10 ton
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Uppsamlingsbord ELH1100
Separat oljetank baktill ELH1100



BANDBREDD 100 MM 
Populär transportör som förenklar arbetet vid vedhanteringen. Transportören är tillverkad av  
2 mm bockad plåt med förstyvningsprofil undertill. Drivning sker via snäckväxelförsedd elmotor 
i övre delen vilket ger en jämn och slirfri gång. Transportörerna byggs i 2,5 m sektioner som 
bultas ihop med kraftiga stag. 

TRANPORTÖR BANDBREDD 100 MM
Längd 5,0 m 7,5 m
Antal stödben 2 st 4 st
Bandbredd 100 mm 100 mm
Medbringare höjd 25 mm 25 mm
Höjd utkast 1000-2500 mm 1000-2500 mm
Höjd ikast 560 mm 560 mm
Bandhastighet 0,6 m/s 0,6 m/s
Elmotor 0,37 kW 0,37 kW
Snäckväxel 1:15 1:15
Vridmoment 45 Nm 45 Nm
Vikt 75 kg 95 kg

Kraftiga höj- och sänkbara ben  
förbunda med stödstag.

Svetsad och bockad  
uppsamlingstratt.

VEDTRANSPORTÖRER

-Transportörerna kan även fås med hydraulmotordrift
-Speciallängder tillverkas mot begäran

Unik spännanordning i transportörens 
nedre del sträcker enkelt bandet efter 
behov.

Högkvalitativt räfflat gummi med dubbla 
vävlager. Skarvas med vårt kraftiga remlås

Snäckväxelförsedd elmotor i övre del



TRANSPORTÖR BANDBREDD 200 MM
Längd 5,0 m 7,5 m
Antal stödben 2 st 4 st
Bandbredd 200 mm 200 mm
Medbringare höjd 25 mm 25 mm
Höjd utkast 1000-2500 mm 1000-2500 mm
Höjd ikast 310 mm 310 mm
Bandhastighet 0,6 m/s 0,6 m/s
Elmotor 0,37 kW 0,37 kW
Snäckväxel 1:15 1:15
Vridmoment 45 Nm 45 Nm
Vikt 90 kg 115 kg

BANDBREDD 200 MM 
Bredare och kraftigare transportör med större transportkapacitet. Låg ikasthöjd och transport-
band med vulkade medbringare. Drivning sker via snäckväxelförsedd elmotor i övre delen vilket 
ger en jämn och slirfri gång. Dubbel lagring i båda ändar. Levereras som standard med hjul på 
stödbenen, men kan även fås med hjul nedtill.

-Transportörerna kan även fås med hydraulmotordrift
-Speciallängder tillverkas mot begäran

Transportband av högkvalitativt gummi med 
dubbla vävlager och vulkade medbringare

Skarven på bandet hålls ihop med vårt  
kraftiga remlås
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Kraftiga höj- och sänkbara ben  
förbunda med stödstag.

Unik spännanordning i transporörens nedre 
del sträcker enkelt bandet efter behov.



VEDKAPSåG
VEDKAPSåg 
Mycket stabil och säker kapsåg som garanterar en effektiv och säker vedhantering. En av få 
kapsågar på marknaden med en ordentlig uppbyggnad. Lågt placerad elmotor och kraftöver-
föring via dubbla kilrep och kraftöverföringsaxel till kapklingan. Detta ger en överlägsen såg-
kapacitet och driftsäkerhet. 
Utrustad med stoppanordning som med hjälp av en skivbroms stannar klingan. 

Kraftigt skydd runt klingan och  
längdindikator för önskad såglängd.

Stoppanordning som stannar klingan.

VEDKAPSåg
Längd, vagga 1800 mm
Längdindikator  200-750 mm
Klingdiameter 700 mm
Motoreffekt 4 kW/3fas
Kraftöverföringsaxel 35 mm
Kilrep 2 st
Bredd 750 mm
Höjd 750 mm
Vikt 115 kg

Vagga med stödrullar som tål 
rejäla stockar.

Drivning via kilrep och dubbellagrad kraftöver-
föringsaxel ger jämn och pålitlig gång.

FABRIKS AB
330 26 BURSERYD, TEL 0371-50008, FAX 0371-50048
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Vi har alltid originalreservdelar till samtliga produkter i lager. 


