SAFE-Trak 16-23
Snoubí v sobě bezpečnost a spolehlivost

Vhodný pro:

Údržbu pozemků, silničních a železničních koridorů
Štěpkovač Safe-Trak 16-23 nabízí bezkonkurenční stabilitu v místech, jako jsou např. železniční náspy. Světlá výška 450
mm Vám umožní bez potíží přejet i větší pařezy a jiné překážky. Štěpkovač může zcela bezpečně fungovat až do
svahovitosti 35°. Když jsou pásy složené je stroj široký pouze 735, je tak perfektně flexibilní. Jeho největší výhoda tkví
v tom, že se dostane prakticky kamkoli budete chtít. Pásový podvozek může být na přání umístěn těsně vedle štěpkovače
anebo přímo pod stroj, abyste dosáhli té nejlepší stability a mobility.
Základním konstrukčním prvkem štěpkovače Safe-Trak 16-23 je velice robustní šasi z odolné oceli s vysokou pevností v
tahu. Nově navržená vstupní násypka o rozměrech 800 x 700 mm dostane k nožům i složité větve bez nutnosti ořezů.
Materiál do štěpkovacího ústrojí přivádí dvojice vertikálních, hydraulicky ovládaných, podávacích válců. Válce řídí
patentovaný systém No-Stress, se kterým si můžete být jisti, že štěpkování bude maximálně bezpečné a efektivní
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SAFE-Trak 16-23
Technické údaje...

Základní vlastnosti:
Štěpkuje až do průměru 160 mm
Dieselový motor Isuzu o výkonu 35 hp
Štěpkovací technologie Disc-Blade
Dvojice hydraulicky ovládaných podávacích válců
Protizátěžový systém No-Stress
Patentovaný systém Safe-Trak
Hmotnost 1400 kg

Max. průměr štěpkovaného dřeva

160mm

Štěpkovací kapacita (t/h)

Isuzu

Rozměry vstupní násypky

920 mm x 820 mm

Výkon

35hp

Rozměry vstupního otvoru

160 mm x 230 mm

Palivo

Diesel

Rozsah otáčení výfuku štěpky

280°

Objem nádrže hydraulického oleje

40 l

Výrobce motoru

Přívěsný za traktor

Ne

Štěpkovací technologie

Disc-Blade

Spojka

Rychlost štěpkovacího disku

2400 RPM

Počítadlo Moto-Hodin

Počet nožů
Hydraulické podávací válce
Otočný podvozek
Protizátěžový systém

4,7

Ne
Standard

4

Délka (transportní)

3065 mm

Dva, horizontální

Šířka (transportní)

735 mm – 1090 mm

Ne
No-Stress

Výška
Hmotnost

2410 mm
1400 kg

Objem palivové nádrže

30 l

Akustický výkon LwA

120 dB(A)

Rozměry pneumatik

Ne

Akustický tlak LpA

94 dB(A)

Rezervní kolo

Ne
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