Štěpkovače
Dělič dřevního odpadu BOBR 75T a BOBR 75T Transport
Dělič dřevního odpadu BOBR 75T najde uplatnění při likvidaci dřevní hmoty (větve, celé stromky apod.) po těžbě dřeva, prořezávce a úklidu lesa, parků,
zahrad a povodí řek a zpracování stavebního a truhlářského odpadu.
Výsledkem práce děliče je topné dřevo nadělené na dílky 6 až 10cm do max *80mm. Špalíky jsou po dosušení vhodné pro všechna topidla na tuhá paliva.
Dělič je opatřen dvěma třínožovými bubny, spojenými ozubenými koly. Při otáčení se ostří páru nožů k sobě přiblíží na minimální vzdálenost (0,2 mm)
a stiskem oddělí hmotu na špalíky. Vtahovacím efektem kynematiky nožů je automaticky dřevní hmota vtahována do drtiče.
Nože jsou vyrobeny z kvalitní oceli a je možné je oddělit. Dělič BOBR 75T je zavěsitelný za malotraktory s tříbodovým závěsem kategorie 1Ns min. výkonem 4kW. Součástí děliče je i závěs pro připojení návěsu za malotraktory. Variabilně lze dělič doplnit o dopravník pro dopravu špalíků do připojených
návěsů.
Dělič dřevního odpadu BOBR 75T
Delká stroje
Šířka stroje
Výška stroje
Otáčky nožového bubnu
Výkon hnací jednotky
Hmotnost stroje
Rozměr děleného materiálu-syrové dřevo
-suché tvrdé dřevo
-hranol

Technické údaje
811mm
1148mm
1113mm
100ot.min -1
Min.8kWh
95kg
do 75mm
do 70mm
do 70x70mm

Dělič dřevního odpadu BOBR 75T Transport Technické údaje
Delká stroje
Šířka stroje
Výška stroje
Otáčky nožového bubnu
Výkon hnací jednotky
Hmotnost stroje
Rozměr děleného materiálu-syrové dřevo
-suché tvrdé dřevo
-hranol

Štěpkovač
za malotraktory KDO
Štěpkovač zahradního odpadu je určen
k likvidaci materiálů rostlinného původu,
rostlinných zbytků, dřevnatých částí do
průměru 80 mm, jeho drcením na částice vhodné k následnému užití štěpky pro
vytápění, výrobu mulče pro zásyp rostlin,
nebo pro úpravu rostlinných zbytků před
kompostováním.
Štěpkovač je možno aplikovat za malotraktor pomací rychlozávěsu DRZ-103,
DRZ-203 nebo RZ-1.
Štěpkovač KDO 90T je vybaven komínem, který zajišťuje výfuk štěpky přímo
na korbu.
Štěpkovač odebírá kroutící moment
z vývodového hřídele malotraktoru pomocí kloubového hřídele.
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Štěpkovač za malotraktory KDO 85T
Délka
Šířka
Výška
Hmotnost stroje
Průměr rotoru
Počet štěpkovacích nožů
Počet drtících nožů
Výkon stroje
Max. prům. vkládaného dřeva
Agregace s malotraktory o výkonu
Závěs
Otáčky vývodového hřídele
Štěpkovač za malotraktory KDO 90T

739 094 111

Délka přepraví
Délka pracovní
Šířka přepravní
Šířka pracovní
Výška
Hmotnost stroje
Průměr rotoru
Počet štěpkovacích nožů
Počet drtících nožů
Výkon stroje
Max. prům. vkládaného dřeva
Agregace s malotraktory o výkonu
Závěs
Otáčky vývodového hřídele

811mm
1148mm
1902mm
100ot.min -1
Min.8kWh
125kg
do 75mm
do 70mm
do 70x70mm

Technické údaje
1 580 mm
1 100 mm
1 750 mm
150 kg
360 mm
2 ks
28 ks
cca 2 - 4 m 3 /h
85 mm
16 - 45 HP
1N
1 000 ot/min
Technické údaje
1 200 mm
1 635 mm
842 mm
1 300 mm
1 510 mm
185 kg
360 mm
2 ks
28 ks
cca 2 - 4 m 3 /h
85 mm
16 - 45 HP
1N
1 000 ot/min -1

0415 625 720
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