BC 260 – biodrtič – štěpkovač
Je to profesionální drtič a štěpkovač s hydraulicky poháněným bočním štěpkovačem a vynášením
zpracovávaného materiálu přes horní nastavitelný komín, který je vybavený speciálním drtícím rotorem
s kladivy a tangenciálními noži. Je velmi žádaný u farmářů a podniků zajišťujících služby.
Počet otočných kladiv drtiče (4 osy)
12
Počet štěpkovacích nožů
2
Vkládání drtiče
Hydraulický válec, plynule nastavitelný
Max. drtící průměr*
100 mm
Max. štěpkovací průměr*
90 mm
Hodinový výkon*
7-10 m3
Vyskladnění
komínem ve výšce 2200 mm, s otoč. koncovkou
Rozměry stroje – PTO (délka x šířka x výška)
1 800 x 1 050 2 100 mm
Rozměry stroje - s motorem (délka x šířka x výška))
2 450 x 1 400 x 2 200 mm
Elektronická pojistka proti přetížení NOSTANDARD
STRESS
*údaj závisí na typu drceného materiálu a na rychlosti vkládání
Model
Motor
Počet válců
/chlazení
Výkon
Hmotnost

BC 260 PTO
náhonový hřídel traktoru
540 ot/min

BC 260 H 24
benzin., el. starter
Honda GX 690

BC 260 L 17
diesel, el. starter
Lombardini LDW 702

-

2/vzduch

2/kapalina

>18,4 kW/25 k
365 kg
3 bod. závěs

16,5 kW/22 k
12,5 kW/16,8 k
380 kg
480 kg
stroj s podvozkem pro pomalé tažení za traktorem

Výbava na přání
Verze s elektromotorem 15 kW a ovládacím panelem dle norem CE
Homologovaný podvozek do 80 km/hod
Pásový podvozek s ručním ovládáním
Náhonový kloubový hřídel s přetěžovací spojkou pro verzi s PTO

BC 350 – biodrtič – štěpkovač
Profesionální stroj s hydraulickým vkládáním a turbínovým vykládáním materiálu a současně
s bočním sekáním. Je to ideální stroj pro drcení komunální odpadů z měst a průmyslových
organických odpadů, které je vhodné dále kompostovat, nebo spalovat. Využití najde také v podnicích
služeb, zahradních centrech, v zemědělství a v městech.
Počet otočných kladiv drtiče (4 osy)
Vkládání drtiče
Vkládání štěpkovače
Max. drtící průměr*
Max. štěpkovací průměr*
Hodinový výkon*
Vyskladnění
Rozměry stroje - PTO (délka x šířka x výška)
Rozměry stroje - s motorem (délka x šířka x výška)
Vyměnitelné protiostří
Elektronická pojistka proti přetížení NO-STRESS
*údaj závisí na typu drceného materiálu a na rychlosti vkládání
Model
Motor
Počet válců /chlazení
Výkon
Hmotnost

32
Hydraulický válec, plynule nastavitelný
manuální
110 mm
120 mm
10 -12 m3
Vyskladňování komínem ve výšce 2300 mm,
s otoč. koncovkou
1 800 x 1 200 x 2 300 mm
3 300 x 1 500 x 2 300 mm
STANDARD
STANDARD

BC 350
BC 350
BC 350
BC 350
PTO
H 24
L 30
Y 36
náhonový hřídel
benzin.
diesel,
diesel,
traktoru 540
el. starter
LOMBARD. 9LD
Yanmar
ot/min
Honda GX 690
625/2
3TNV88
2/vzduch
2/vzduch
3/kapalina
>22 kW/30 k
16,5 kW/22 k
22 kW/30 k
26,5 kW/36 k
450 kg
510 kg
690 kg
750 kg
3bod. závěs
Stroj s podvozkem pro pomalé tažení za traktorem

Výbava na přání
Verze s elektromotorem 22 kW a ovládacím panelem dle norem CE
Homologovaný podvozek do 80 km/hod (pro verze s motorem)
Pásový podvozek s brzdou a ručním ovládáním
Dálkové elektrohydraulické ovládání s dvojitým joystickem
Příplatek pro svahové vyrovnání pásového podvozku
Otoč stroje o 3600
Vkládací ocelový pás
Odpočet – vyskladňování volně na terén
Náhonový kloubový hřídel s přetěžovací spojkou pro verzi s PTO

BC 360 – biodrtič
Profesionální stroj s hydraulickým vkládáním a vykládáním přes horní část opatřenou nastavitelným komínem
se speciálním drtícím rotorem s kladivy 30 mm silnými a tangenciálními noži. Velmi rychle zpracovává velké
množství rostlinného odpadu, odpadu z pěstování různých plodin a je vhodný pro celkovou údržbu velkých
ploch a pro podniky služeb.
Počet otočných kladiv drtiče (4 osy)
16
Počet štěpkovacích nožů
4
Vkládání drtiče
Hydraulický válec, plynule nastavitelný
Max. drtící průměr*
110 mm
Hodinový výkon*
8-12 m3
Vyskladnění
komínem ve výšce 2200 mm, s otoč. koncovkou
Rozměry vkládacího prostoru drtiče (délka x šířka x
1 500 x 780 x 620 mm
výška)
Rozměry stroje (délka x šířka x výška)
3 300 x 1 500 x 2 200 mm
Elektronická pojistka proti přetížení NO-STRESS
STANDARD
*údaj závisí na typu drceného materiálu a na rychlosti vkládání
Model

BC 360 PTO

Motor

náhonový hřídel traktoru
540 ot/min - 3bod.závěs

Počet válců /chlazení
Výkon
Hmotnost

>22 kW/30 k
550 kg
3 bod.závěs
Stroj s podvozkem pro
pomalé tažení za
traktorem

BC 360 L 30
BC 360 Y 36
diesel,
diesel,
LOMBARDINI
Yanmar
9LD 625/2
3TNV88
2/vzduch
3/kapalina
22 kW/30 k
26,5 kW/36 k
730 kg
750 kg
stroj s podvozkem pro pomalé tažení za traktorem

Výbava na přání
Verze s elektromotorem 22 kW a ovládacím panelem dle norem CE
Homologovaný podvozek do 80 km/hod (pro verze s motorem)
Pásový podvozek s brzdou a ručním ovládáním
Dálkové elektrohydraulické ovládání do 5 m s dvojitým joystickem
Příplatek pro svahové vyrovnání pásového podvozku
Otoč stroje o 3600
Vkládací ocelový pás
Náhonový kloubový hřídel s přetěžovací spojkou pro verzi s PTO

BC 450 Plus – biodrtič – štěpkovač
Profesionální stroj s vysoce propracovanou technologií a inovovanými prvky. Hydraulické vkládání
s vkládacím přitlačovacím válcem, vykládací turbínou a jištění zastavením otáčení dělá tento stroj ideálním pro
zahradní střediska, podniky služeb, města a kompostárny.
Počet otočných kladiv drtiče (4 osy)
60
Vkládání drtiče
Hydraulický válec, plynule nastavitelný
Boční štěpkovač
se dvěma noži
Max. drtící průměr*
120 mm
Max. štěpkovací průměr*
140 mm
Hodinový výkon*
10-15 m3
Vyskladňování komínem ve výšce 2300 mm, s otoč.
Vyskladnění
koncovkou
Rozměry vkládacího prostoru drtiče (délka x
1 650 x 1 000 x 750 mm
šířka x výška)
Rozměry stroje (délka x šířka x výška)
3 750 x 1 800 x 2 300 mm
Vyměnitelné protiostří
STANDARD
Elektronická pojistka proti přetížení NOSTANDARD
STRESS
*údaj závisí na typu drceného materiálu a na rychlosti vkládání
Model

BC 450 Plus PTO

Motor

náhonový hřídel
traktoru 540 ot/min 3bod.závěs

BC 450 Plus
Y 48
diesel,
Yanmar
4TNV88

-

4/kapalina

Počet válců
/chlazení
Výkon
Hmotnost

BC 450 Plus
Y 68

BC 450 Plus I
75

diesel,
Yanmar 4TNV98

diesel,
Iveco F32 (Tier3)

4/kapalina

4/kapalina

>36,7kW/50 k
35,3 kW/48 k
50 kW/67 k
850 kg
1 300 kg
1 450 kg
Stroj s podvozkem pro pomalé tažení za traktorem

Výbava na přání
Verze s elektromotorem 30 kW a ovládacím panelem dle norem CE
Homologace zemědělský přívěs
Homologovaný podvozek do 80 km/hod (pro verze s motorem)
Pásový podvozek HINOWA PT20GL
Dálkové elektrohydraulické ovládání s dvojitým joystickem
Příplatek pro svahové vyrovnání pásového podvozku
Otoč stroje o 3600
Vkládací ocelový pás (délka 1 370 mm, šířka 370 mm)
Odpočet – vyskladňování volně na terén
Náhonový kloubový hřídel s přetěžovací spojkou pro verzi s PTO
Gumový vykládací dopravník
Speciální síto s otvory ve tvaru diamantu

55 kW/73,8 k
1 550 kg

