ŠTÍPAČ NA DŘEVO LH 45 VARIO

Pokud rádi používáte krb nebo používáte dřevo na vytápění
své chaty nebo domku, horizontální štípač na dřevo Woodster se Vám stane neocenitelným pomocníkem. S lehkostí
naštípe i čerstvé dřevo rychlostí až 100 polen za hodinu.
Pracuje tiše a na rozdíl od klasické sekery i naprosto bezpečně. Nepotřebuje mazání a navzdory svým kompaktním
rozměrům vyvine vysoký tlak až 4 tuny. Má pojistku uvolnění
polena při výpadku proudu a díky držadlům a kolům je také
plně mobilní. Unikátní v této cenové kategorii je rovněž vysoce kvalitní štípací klín z kované oceli. Systém VARIO umožňuje nastavit dráhu chodu pístu dle délky polena a uspořit tak
při práci nezanedbatelné množství času.

Motor:
Příkon:
Počet otáček:
Pracovní tlak:
Štípací tlak:
Průměr polena:
Délka polena:
Rozměry stroje:
Hmotnost:

Cena:

230 V/50 Hz
1 500 W
2 850 ot/min.
160 bar
4t
5-25 cm
25-37 cm
810 x 270 x 460 mm
41 kg

5 490 Kč
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VARIO system
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Větší bratr štípače lh 45 se vyznačuje velice stabilní konstrukcí, která zabraňuje jakémukoliv kroucení stroje i při
využití maximálního provozního tlaku. Při zachování všech
benefitů typu lh 45 má navíc štípací tlak 5t, možnost zpracovávat polena délky až 52 cm a velice praktický podstavec.
Obouruční bezpečnostní ovládání stroje vylučuje jakoukoliv
možnost úrazu.

N

5 TU
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Motor:
Příkon:
Počet otáček:
Štípací tlak:
Rychlost štípání:
Rychlost zpět:
Průměr polena:
Délka polena:
Rozměry stroje:
Výška stojanu:
Hmotnost:

230 V/50 Hz
2 200 W
2 850 ot/min.
5t
3,33 cm/s
5,71 cm/s
max. 25 cm
max.52 cm
950x270x500 mm
82 cm
46 kg

Cena:
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ŠTÍPAČ NA DŘEVO LH 52

Podstavec v ceně
790 Kč ZDARMA

6 490 Kč

štípač na dřevo LS 600
Motor:
230 V/50 Hz
Příkon:
2 050 W
Počet otáček:
2 800 ot/min.
Štípací tlak:
6t
Rychlost štípání:
3 cm/s
Rychlost zpět:
8 cm/s
Délka polena:
23 až 52 cm
Doporučený průměr polena max.:
25 cm
Rozměry stroje (d/š/v):
1240x620x990 mm
Pracovní výška:
990 mm
Olejová náplň:
cca 2,4 l
Hmotnost:
62 kg

Cena:

7 990 Kč

Tento stroj je nejsilnějším a nejlépe vybaveným modelem
z celé řady horizontálních štípačů. Pouze s tímto modelem dosáhnete několikanásobné úspory času při štípání.
Za prvé je to díky standardně dodávanému čtyřramennému klínu, který zpracuje poleno (doporučujeme spíše
měkčí dřevo) na čtyři části během jednoho pracovního
cyklu a za druhé je to systémem, který umožňuje 9 různých nastavení délky pracovního cyklu pístu podle délky
polena. Nemusíte tak pokaždé čekat (jako u jiných strojů),
až se píst po každém pracovním cyklu vrátí úplně zpět do
základní polohy. Další výhodou stroje je standardně dodávaný podstavec, který Vám dovolí pracovat v mnohem
pohodlnější vzpřímené pozici. Podstavec je demontovatelný a je opatřen pevnými koly pro snadný transport
celé jednotky. Výkonný motor je uložen vertikálně, což
zlepšuje přenos síly s minimálními ztrátami. Obouruční
bezpečnostní ovládání potom chrání Vás i vaše blízké
před nechtěným úrazem.

4-ramenný klín
Scheppach
v ceně 990 Kč
ZDARMA
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N

7 TU

štípač na dřevo LV 70 m
Motor:
Příkon:
Počet otáček:
Štípací tlak:
Rychlost štípání:
Rychlost zpět:
Délka polena:
Průměr polena max.:
Rozměry stroje:
Výška štípacího stolu:
Olejová náplň:
Hmotnost:

Cena:

400 V/50 Hz
3 000 W
2 800 ot/min.
7t
4 cm/s
12 cm/s
58 / 77 / 106 cm
30 cm
850 x 440 x 1 530 mm
280 / 570 / 770 mm
cca 4 l
104 kg

11 990 Kč

S tímto vertikálním štípačem Woodster se štípání palivového dřeva stává velmi jednoduchým úkolem. Silný stroj
s napájením 400V a se zdvihem pístu 50 cm si velice
dobře poradí s poleny dlouhými až 106 cm. Díky promyšlenému rozmístění ovládacích prvků je obsluha stroje
pohodlná a obouruční ovládání stroje zajišťuje vaši maximální bezpečnost. Štípače Woodster používají při stavbě
strojů nejsilnější ocelové plechy ve své třídě, a proto je i
konstrukce tohoto základního vertikálního modelu dostatečně robustní a odolná proti nežádoucím deformacím i
při štípání tvrdších druhů dřeva. Velká kola a transportní
madlo dovolují lehkou manipulaci s celým strojem.

štípač na dřevo LV 60
0m
a LV 7
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cen

Varianta modelu LV 70 m se
štípacím tlakem 6 t a motorem na 230 V

Akční cena LV 60: 10 490 Kč

N

8 TU

Přídavný 4-ramenný
klín v ceně 690,–
ZDARMA

ŠTÍPAČ NA DŘEVO LV 80
Motor:
400 V/50 Hz
Příkon:
3 500 W
Počet otáček:
1 420 ot/min.
Štípací tlak:
8t
Rychlost štípání:
6 cm/s
Rychlost zpět:
12 cm/s
Délka polena:
58 / 78 / 104 cm
Průměr polena max:
320 mm
Rozměry stroje:
830x930x1470 mm
Rozměr štípacího stolu: 400x330 mm
Výška štípacího stolu: 315 / 575 / 760 mm
Olejová náplň:
cca 6 l
Hmotnost:
115 kg

Cena:

15 990 Kč

Vertikální štípač Woodster přebírá množství prvků od
svých profesionálních bratrů z rodiny Scheppach. To ho
staví na samý vrchol ve své cenové kategorii. Vysoká
rychlost a tlak pístu zajišťují vysokou produktivitu práce.
Pracovní stůl je nastavitelný do třech poloh a umožní
tak pracovat vždy co nejefektivněji. Robustní konstrukce
a vysoce kvalitní štípací klín zaručují dlouhou životnost
stroje a bezporuchový provoz. Samozřejmostí je bezpečnostní obouruční ovládání a kola pro snadnou manipulaci
se strojem.
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ŠTÍPAČ NA DŘEVO LV 100

UN

10 T

Motor:
Příkon:
Štípací tlak:
Rychlost štípání:
Rychlost zpět:
Délka polena:
Průměr polena max.:
Rozměry stroje (dxšxv):
Výška štípacího stolu:
Olejová náplň:
Hmotnost:

400 V/50 Hz
4 000 W
10 t
5 cm/s
11 cm/s
59 / 78 / 107 cm
35 cm
830 x 620 x 1.520 mm
315/ 575/ 760 mm
cca 6 l
128 kg

Cena:

15 990 Kč

Woodster LV 100 je odvozen od
nejprodávanějšího evropského modelu LV 80. Má
ale silnější motor, větší píst a zesílený rám, který
zůstává stabilní i při maximálním zatížení 10 tun.
S tímto vertikálním štípačem se štípání i tvrdšího
palivového dřeva stává snadným úkolem. Silný
stroj s napájením 400V a výkonem 4 kW si velice
dobře poradí s poleny dlouhými až 107 cm. Díky
promyšlenému rozmístění ovládacích prvků je
obsluha stroje pohodlná a obouruční ovládání
stroje zajišťuje vaši maximální bezpečnost.
Pracovní stůl je nastavitelný do 3 poloh
a umožní tak pracovat vždy co nejefektivněji.
Robustní konstrukce a vysoce kvalitní štípací klín
zaručují dlouhou životnost stroje a bezporuchový
provoz. Velká kola a transportní madlo dovolují
pohodlnou manipulaci s celým strojem.
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12 T

ŠTÍPAČ NA DŘEVO HL 1200 e
Motor:
400 V/50 Hz
Příkon:
3 300 W
Počet otáček:
2800 ot/min.
Štípací tlak:
12 t
Délka polena:
61,5 / 89 / 137 cm
Doporučený průměr polena max.:
40 cm
Rozměry stroje:
860 x 550 x 1110-1650 mm
Výška štípacího stolu:
70 / 550 / 820 mm
Olejová náplň:
cca 6 l
Hmotnost:
160 kg

Cena:

Akční

cena

,-

0
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18 990 Kč

Hydraulický štípač HL 1200 e je ekonomičtější
volbou mohutného štípače HL 1200, nicméně i
tak výrazně přesahuje standardy ve své třídě a je
tak ideální volbou i pro náročné uživatele. Velice
snadno si poradí s jakýmkoliv typem dřeva, a
to až do délky 137 cm. Mohutný tlak 12 tun má
základ v nové konstrukci stroje, na které byly
použity ocelové plechy o tloušťce až 6 mm, což
je v tomto segmentu naprosto unikátní. Podobně
jako u silnějšího typu byla i speciálně vyztužena
základna stroje, která má významný podíl na
stabilitě a tuhosti celého stroje. Díky tomu má
stroj delší životnost a výborně odolává všem
deformacím při štípání i velmi tvrdých druhů
dřeva. Protože se u tohoto štípače předpokládá
práce i s velmi těžkými poleny, je stroj vybaven
extrémně nízkou základnou, díky které nemusíte
zvedat těžká polena do výšky. Pro kratší polena
je stroj vybaven výklopným a dalším odnímacím
pracovním stolem. Ke stroji lze dokoupit přídavný
rozšiřovací nebo čtyřramenný klín, které výborně
poslouží na dělení silnějších nebo dlouhých
polen. Velká kola a transportní madlo dovolují
lehkou manipulaci s celým strojem.
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4-ramenný klín
v ceně 1 390 Kč
ZDARMA

ŠTÍPAČ NA DŘEVO HL 1200
Motor:
400 V/50 Hz
Příkon:
4 100 W
Počet otáček:
1 450 ot/min.
Štípací tlak:
12 t
Rychlost štípání:
4,5 cm/s
Rychlost zpět:
18 cm/s
Délka polena:
62 / 90 / 138 cm
Průměr polena.:
12 - 40 cm
Rozměry stroje:
860 x 550 x 1 100-1650 mm
Výška štípacího stolu:
70/ 550/ 820 mm
Olejová náplň:
cca 8 l
Hmotnost:
207 kg

UN
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Cena:
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22 990 Kč

Hydraulický štípač HL 1200 je ideální volbou pro
velmi náročné uživatele. Budete překvapeni, s jakou
lehkostí si poradí s jakýmkoliv typem dřeva, a to až
do délky 138 cm. Mohutný tlak 12 tun má základ
v nové konstrukci stroje, na které byly použity
ocelové plechy o tloušťce až 6 mm, což je v tomto
segmentu naprosto unikátní. Díky tomu má stroj
delší životnost a výborně odolává všem deformacím
při štípání velmi tvrdých druhů dřeva. Protože se
u tohoto štípače předpokládá práce i s velmi těžkými
poleny, je stroj vybaven extrémně nízkou základnou,
díky které nemusíte zvedat těžká polena do výšky.
Pro kratší polena je stroj vybaven sklápěcím stolkem
a pro ještě menší špalky je tu i další odnímací pracovní
stůl. Propracovaný bezpečnostní systém splňuje
i ty nejpřísnější německé normy a téměř vylučuje
možnost nechtěného spuštění stroje. Obouruční
systém spouštění stroje zaručuje, že vaše paže
budou vždy v bezpečné vzdálenosti od pracovní
dráhy štípacího klínu. Velká kola a transportní madlo
usnadňují manipulaci s celým strojem.

