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Průměr štěpkovaného d eva až  1ř cm

Ší ka posuvu  240 mm

Hmotnost ca. 1.ř00 kg

Vstupní trychtý   1,020 x ř40 mm

Štěpkovače Schliesing jsou vyrobeny v souladu s bezpečnostními p edpisy DIN EN 13525. Použité dieselové motory splňují standardy EU ř7/6Ř III.

▪  Stroj na hydraulickém pásovém podvozku poháněný motorem 235 MX,  
který je již ve své t etí generaci profesionálně používán po více než 20 let

▪  Sériově vybavený s hydraulicky nastavitelným pásovým podvozkem pro vyrovnávání sklonu  
(možné do 30o); pásy mohou být ízeny jednotlivě (vodorovně a svisle)

▪  Varianta WhisperCut : nová technologie, nízká hlučnost se sníženými provozními náklady
▪  Mnoho dalších možností k dispozici

-   235 MXRH: čty válcový dieselový motor Kubota (26,2 kW / 35,6 HP)
-   300 MXRH: čty válcový turbo-dieselový motor Kubota (33 kW / 45 HP)
-   oba motory se vyznačují výkonností, spolehlivostí a snadnou  

p ístupností k údržbě
-   průmyslová volnoběžná spojka, která automaticky spíná mezi motorem 

a štěpkovacím kotoučem
-   Systém ízení výkonu vč. počítadla minut (volitelné)
-   Vysoce kvalitní profesionální pásové podvozky používané u  

stavebních  strojů a za ízení
-   Extra široké pásy (230 mm) pro efektivní pohon a stabilitu
-   Světlost od spodního dna stroje  335 - 640 mm, stupňovitě nastavitelná 

(hydraulicky)
-   Rozchod 1.200-1.6ř0 mm, stupňovitě  nastavitelný (hydraulicky)
-   Rychlost 2,7 km / h nebo 4 km / h
-   Silný 2-pákový ovladač

SK ÍŇ / VKLÁDACÍ TRYCHTÝ  / VÝFUKOVÁ ROURA

-   Otočná výfuková roura (s vnější zvukovou izolací) na p írubě s kuličkovým 
ložiskem s nastavitelnou záklopkou odchylky (podle standardů GS)

-   Mnoho exponovaných částí stroje je pozinkováno
-   P íslušné části strojů opat eny účinnou vnější zvukovou izolací  

(zejména kryt štěpné komory a výfuková roura) – snížení hlučnosti, 
vyšší komfort práce

-   Sklopný rám dostupný jako p íslušenství
-  Trychtý  se záklopkou dle norem CE, hloubka 1 500 mm
- Zvláštní barvy v odstínech RAL volitelně k dispozici
- Volitelné: různé délky výfukové roury, vnit ní izolace

ŠTÍPACÍ JEDNOTKA

-   Variabilní hydraulické nastavení délky štěpku
-   2 nožový štěpkovací kotouč s volně nastavitelnými noži, které mohou 

být opakovaně broušeny, jsou vyrobeny z vysoce kvalitního materiálu 
a mají dlouhou životnost

-   Horizontální protiost í a vertikální čepel lze použít dvakrát pro  
dlouhou životnost

-   Velmi odolný emen na hlavním ložisku štěpkovacího kotouče
-   Štěpkovací ústrojí je opat eno bezpečnostním vypínáním  

podle EN 13525

HYDRAULICKÉ PODÁVÁCÍ VÁLCE POWERGRIP – VSTUP

-  Vlastní hydraulický okruh (včetně kompenzace sklonu)
-  Podávací válce PowerGrip s hydraulicky ízeným posuvem a dvěma 

samostatnými hydraulickými motory. Speciální konstrukce těchto 
podávacích válců výrazně omezuje jak kývání d eva do stran, tak 
neustálé zastavování stroje, když je zpracováván d evní materiál s 
rozeklanými větvemi. Tato konstrukce zajišťuje rovnoměrný a plynulý 
posuv, což je velká konkurenční výhoda těchto strojů.

-  Paralelně vedený horní podávací válec pro stejnoměrné podávání 
(bez tlačení na podávaný materiál)

-  Ukazatel hladiny hydraulického oleje v nádrži
-  Volitelné: dodatečné bezpečnostní vypínání SAFEchip 

SAFEchip bezpečnostní technologie

Výhody strojů Schliesing

Doporučeno profesní komorou pro zahradnictví
▪  Citlivé ochranné za ízení spouštěné pomocí elektromagnetického  

pole v technologii RFID
▪  P ijímač (ozn. SAFEchip transpondér) je vybaven ochranou sluchu
▪  Podávací válce se automaticky zastaví v p ípadě, že se k  

nim obsluha p iblíží, tímto způsobem lze zabránit nehodám
▪  Rychlá zkušební jednotka pro kontrolu nabíjení baterie  

obsažena v dodávce za ízení

▪  Chráněný a doporučený štěpkovací systém (Schliesing design)
▪  Nože ve tvaru písmene „V“ zpracovávají d evo rovnoměrněji, současně s  

menšími vibracemi ve st edu vkládacího trychtý e, minimum úderů do stěn –  
zvýšená bezpečnost práce

▪ Snížení hluku až o 30%
▪  Zvýšená životnost nožů až o 40% a delší intervaly údržby vedou k nižším  

provozním nákladům
▪  Založen a prokázán na trhu již více než 15 let
▪  Volitelně k dispozici pro témě  všechny modely štěpkovačů Schliesing

ízení stroje bez tažného vozidla
▪  Umožňuje pohyb stroje bez tažného vozidla
▪  Pro manévrování i v omezených nebo obtížně p ístupných prostorech
▪  ízen vlastním hydraulickým okruhem (sestává se ze dvou hydraulických  

motorů a dvou t ecích válců, stejně jako ídicí jednotka)
▪   Provoz veden p es dva ídící ventily  

(Funkce: vp ed, vzad, otočení) T ecí válce na obou pneumatikách

Nože ve tvaru písmene „V“pro snížení hluku, st edové bezpečnější  
plnění rovněž pro snížení provozních nákladů

Jakmile operátor (nap . transpondér) vstoupí do elektro- 
magnetického pole generovaného vysílací / p ijímací  
jednotkou, podávací válečky se okamžitě zastaví.

Schliesing stroje
. . . jsou bezpečné, spolehlivé, rychlé a témě  nezničitelné
. . .  disponují pokrokovou štěpkovací konstrukcí: unikátní PowerGrip  

podávací válce, těžký štěpkovací kotouč, uzav ený systém  
štěpkování, optimálně sestavená výfuková roura: žádné ucpávání – 
pouze štěpky!

. . .  Vyžadují malou údržbu

. . .  mají nízké opot ebení: průmyslová volnoběžná spojka,  
volitelně dostupný inteligentní systém ízení výkonu aj.  
jsou navrženy pro maximální pracovní výkon a životnost strojů

. . .  Zachovávají si svou hodnotu: je dokázáno, že štěpkovače  
Schliesing dosahují vysoké hodnoty z následného prodeje  
použitých strojů – dokonce i po mnoha hodinách práce

Vysílač/p ijímač

Bezpečnostní lišta

Transpondér SAFEchip 
Rozměry:  45 x 35 x 11 mm
Hmotnost: 21 g

Bezpečnostní p ilba pro ochranu  
sluchu (pro umístění SAFEchip transpondéru)

Přehled  
profesionálních  
štěpkovačů pro rok
2017/2018

Stroje s motorovým 
pohonem

Stroje s pohonem od  
vývodové h ídele traktoru

Speciální stroje

V současné době je v provozu více než 
1 000 strojů modelu 235

Agrokom-tech Bryss s.r.o
Zahradní 27, CZ-7Ř3 72 Velký Týnec
info@at-bryss.cz, www.at-bryss.cz

Agrokom-tech Bryss s.r.o
Zahradní 27, CZ-7Ř3 72 Velký Týnec
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Stammholz  bis 16 cm

Einzugsbreite  240 mm

Gewicht  < 750 kg

Trichter  865 x 720 mm
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NOVINKA

Schliesing štěpkovače d eva odpovídají bezpečnostním p edpisům podle normy DIN-EN 13525. Dieselmotor, který je agregován ve stroji 4ř5 EX/TX splňuje emisní p edpisy EU ř7/6Ř, stupeň III B.

▪  Náš nejvýkonnější štěpkovač st ední t ídy poháněný nejmodernější technologií motoru s nízkými emisemi:
I bez filtru pevných částic nep ekračuje emisní normy EURO III B

▪  Výkonný turbo-dieselový motor Hatz s technologií Common Rail: bezpečný, nízkoemisní, lehký a kompaktní, 
s konstantně vysokým točivým momentem. Dlouhé intervaly údržby (500 h)

▪  Jednonápravový podvozek (EX) se zesílenou nápravou nebo volitelně s tandemovou nápravou (TX)
▪  Štípací jednotka otočná o 270 stupňů (standardní)

-  Plynulé hydraulické nastavení délky štěpku
-  2 nožový štěpkovací kotouč s volně nastavitelnými noži, které mohou 

být opakovaně broušeny, jsou vyrobeny z vysoce kvalitního materiálu 
a mají dlouhou životnost

-  Horizontální protiost í lze použít čty ikrát a vertikální nože dvakrát pro 
dlouhou životnost

-  Velmi odolný emen na hlavním ložisku štěpkovacího kotouče
-  Štěpkovací ústrojí je opat eno bezpečnostním vypínáním podle 

EN 13525

-  Vlastní hydraulický okruh pro podávací válce
-  Podávací válce PowerGrip s hydraulicky ízeným posuvem a dvěma 

samostatnými hydraulickými motory. Speciální konstrukce těchto 
podávacích válců výrazně omezuje jak kývání d eva do stran, tak 
neustálé zastavování stroje, když je zpracováván d evní materiál s 
rozeklanými větvemi. Tato konstrukce zajišťuje rovnoměrný a plynulý 
posuv, což je velká konkurenční výhoda těchto strojů.

-  Paralelně vedený horní podávací válec pro stejnoměrné podávání 
(bez tlačení na podávaný materiál)

-  Ukazatel hladiny hydraulického oleje v nádrži
-  Volitelné: dodatečné bezpečnostní vypínání SAFEchip

-  Vodou chlazený čty válcový motor Hatz turbo-diesel (technologie 
Common Rail) s výkonem 55 kW (74,Ř hp) a vysokým točivým momentem 
motoru (max. 240 Nm)

-  Průmyslová volnoběžná spojka, která automaticky spíná mezi motorem a 
štěpkovacím kotoučem

-  Systém ízení výkonu (volitelné) 
-  Plně pozinkovaný, odolný vůči korozi (Ř0 km / h) jednorámový podvozek 

(EX) nebo podvozek s tandemovou nápravou (TX)
-  Blatníky z nerezavějící oceli
-  Štípací jednotka otočná (otočení o 270 stupňů)
-  Výška tažného za ízení nastavitelná (tažné za ízení za osob. vozidlo nebo 

DIN spojovací oko)
-  Palivová nádrž (cca 60 l) s ukazatelem hladiny
-  Silniční světla – podle Pravidel silničního provozu (chráněné proti nárazu)
-  Schválení podle TUEV a ABE (Všeobecná provozní licence)
-  Pneumatiky s vysokou životností 205/65 R17,5 (EX) 

nebo 1Ř5/70 R14 (TX)
-  Volitelně k dispozici: Filtr pevných částic (DPF)

SK ÍŇ / VKLÁDACÍ TRYCHTÝ  / VÝFUKOVÁ ROURA

-  Otočná výfuková roura na p írubě s kuličkovým ložiskem s 
nastavitelnou záklopkou odchylky (podle standardů GS)

-  P íslušné části strojů opat eny účinnou vnější zvukovou izolací 
(zejména kryt štěpné komory a výfuková roura) – snížení hlučnosti, 
vyšší komfort práce

-  Trychtý  se záklopkou dle norem CE, hloubka 1 500 mm
-  Zvláštní barvy v odstínech RAL volitelně k dispozici

235 / 300 EX
Průměr štěpkovaného d eva až 1ř cm

Ší ka posuvu  240 mm

Hmotnost  cca. 1,350 kg

Vstupní trychtý   1,020 x ř40 mm

Štípací ústrojí se otáčí o 270 °!

Štěpkovače Schliesing jsou vyrobeny v souladu s bezpečnostními p edpisy DIN EN 13525. Použité dieselové motory splňují standardy EU ř7/6Ř III.

▪ Kompaktní, silné a výkonné štěpkovače – nyní s možností otáčení štěpkovacího ústojí v rozsahu 270°
▪ K dispozici s dvěma různými motorizacemi
▪ Stroj orientovaný na uživatele, velmi spolehlivý
▪  Možnost WhisperCut® / speciální štěpkovací za ízení s noži tvaru „V“: tichá a zvýšená bezpečnost –  

současně se sníženými provozními náklady
▪ S paralelně vedenými podávacími válci PowerGrip, dva samostatné hydromotory

MOTORY A PODVOZKY  

-  235 EX čty válcové dieselové motor Kubota s výkonem 26,2 kW (35,6 hp), 
300 EX čty válcové turbo-dieselový motor Kubota s výkonem 33 kW  
(45 k), oba motory vodou chlazené

-  oba motory se vyznačují výkonností, spolehlivostí a snadnou p ístupností 
k údržbě 

-  průmyslová volnoběžná spojka, která automaticky spíná mezi motorem a 
štěpkovacím kotoučem

-  Systém ízení výkonu vč. počítadla minut (volitelné)
-  Plně pozinkovaný rámový podvozek (Ř0 km/h), verze 100 km/h dostupná 

na objednání
-  Blatníky z nerezové oceli
-  Štěpkovací ústrojí otočné v libovolné pracovní poloze
-  Tažné za ízení za osob. vozidlo  nebo DIN spojovací oko (výškově  

nastavitelné jako volitelná výbava)
- P ední kolečko a zadní opěrná noha
-  Palivová nádrž (cca 34 l) s ukazatelem hladiny
-  Silniční osvětlení podle Pravidel silničního provozu (chráněné proti nárazu)
-  Schválení podle TÜV a ABE (Všeobecná provozní licence)
-  Pneumatiky 1ř5/70 R14 ř6N

SK ÍŇ / VKLÁDACÍ TRYCHTÝ  / VÝFUKOVÁ ROURA

-  Otočná výfuková roura na kuličkové dráze p íruby s nastavitelnou  
záklopkou odchylky (podle standardů GS)

-  P íslušné části strojů opat eny účinnou vnější zvukovou izolací  
(zejména kryt štěpné komory a výfuková roura) 

-  Snížení hlučnosti, vyšší komfort práce
-  Trychtý  se záklopkou dle norem CE, hloubka 1 500 mm

ŠTÍPACÍ JEDNOTKA

-  Variabilní hydraulické nastavení délky štěpku
-  2 nožový štěpkovací kotouč s volně nastavitelnými noži, které mohou 

být opakovaně broušeny, jsou vyrobeny z vysoce kvalitního materiálu 
a mají dlouhou životnost

-  P iložená souprava nožů pro rychlou, bezpečnou a p esnou výměnu
-  Horizontální protiost í a vertikální čepel lze použít dvakrát pro dlouhou 

životnost
-  Velmi odolný kryt na hlavním ložisku štěpkovacího kotouče
-  Štěpkovací ústrojí je opat eno bezpečnostním vypínáním podle  

EN 13525

HYDRAULICKÉ PODÁVÁCÍ VÁLCE POWERGRIP – VSTUP

-  Vlastní hydraulický okruh 
-  Podávací válce PowerGrip s hydraulicky ízeným posuvem a dvěma 

samostatnými hydraulickými motory. Speciální konstrukce těchto 
podávacích válců výrazně omezuje jak kývání d eva do stran, tak 
neustálé zastavování stroje, když je zpracováván d evní materiál s 
rozeklanými větvemi. Tato konstrukce zajišťuje rovnoměrný a plynulý 
posuv, což je velká konkurenční výhoda těchto strojů.

-  Paralelně vedený horní podávací válec pro stejnoměrné podávání 
(bez tlačení na podávaný materiál)

-  Ukazatel hladiny hydraulického oleje v nádrži
-  Volitelné: dodatečné bezpečnostní vypínání SAFEchip

Průměr štěpkovaného d eva až 22 cm

Ší ka posuvu  300 mm

Hmotnost  cca. 1,ř50 kg (EX)

Hmotnost  cca. 2,000 kg (TX)

Vstupní trychtý    1,170 x 1,035 mm

Štěpkovač Schliesing st ední velikosti- nově deinované!

Štěpkovače Schliesing jsou vyrobeny v souladu s bezpečnostními p edpisy DIN EN 13525. Použité dieselové motory splňují standardy EU ř7/6Ř III. 

-  Variabilní hydraulické nastavení délky štěpku
-  2 nožový štěpkovací kotouč s volně nastavitelnými noži, které mohou 

být opakovaně broušeny, jsou vyrobeny z vysoce kvalitního materiálu 
a mají dlouhou životnost

-  Pro dlouhou životnost lze použít horizontální protiost í čty ikrát a 
vertikální nože dvakrát 

-  Velmi odolný emen na hlavním ložisku štěpkovacího kotouče
-  Štěpkovací ústrojí je opat eno bezpečnostním vypínáním podle 

EN 13525

-  Vlastní hydraulický okruh pro podávací válce 
-  Podávací válce PowerGrip s hydraulicky ízeným posuvem a dvěma 

samostatnými hydraulickými motory. Speciální konstrukce těchto 
podávacích válců výrazně omezuje jak  kývání d eva do stran, tak  
neustálé zastavování stroje, když je zpracováván d evní materiál s  
rozeklanými větvemi. Tato konstrukce zajišťuje rovnoměrný a plynulý 
posuv, což je velká konkurenční výhoda těchto strojů.

-  Paralelně vedený horní podávací válec pro stejnoměrné podávání 
(bez tlačení na podávaný materiál)

-  Ukazatel hladiny  hydraulického oleje v nádrži
-  Volitelné: dodatečné bezpečnostní vypínání SAFEchip  

-  Vodou chlazený čty válcový motor Hatz turbo diesel
(technologie Common Rail) s výkonem 36,4 kW (4ř,5 hp)

-  průmyslová volnoběžná spojka, která automaticky spíná mezi 
motorem a štěpkovacím kotoučem

-  Systém ízení výkonu (volitelné)
-  Plně pozinkovaný, odolný vůči korozi (Ř0 km / h) jedno-rámový 

podvozek (EX) nebo podvozek s tandemovou nápravou (TX)
-  Blatníky z nerez oceli
-  Štípací jednotka otočná (otočení o 270 stupňů)
-  Výška tažného za ízení nastavitelná (tažné za ízení za osob. 

vozidlo nebo DIN spojovací oko)
-  Volitelné: hydraulický pohon kol (EX)
-  Silniční světla podle pravidel silničního provozu 

(chráněné proti nárazu)
-  Pneumatiky 205 R14C (EX) nebo 1Ř5/70 R14 (TX)
-  Volitelné (na podzim roku 2017): DPF (iltr pevných částic) – kazety

SK ÍŇ / VKLÁDACÍ TRYCHTÝ  / VÝFUKOVÁ ROURA

-  Otočná výfuková roura (s vnější zvukovou izolací) na p írubě s 
kuličkovým ložiskem s nastavitelnou záklopkou odchylky (podle 
standardů GS)

-  Mnoho exponovaných částí stroje je pozinkováno - ochrana proti korozi
-  P íslušné části strojů opat eny účinnou vnější zvukovou izolací 

(zejména kryt štěpkovací komory a výfuková roura) – snížení hlučnosti, 
vyšší komfort práce

-  Trychtý  se záklopkou dle norem CE, hloubka 1 500 mm
-  Volitelné: různé délky výfukové roury, vnit ní izolace

▪  Nový štěpkovač st ední velikosti Schliesing s nejmodernější, nízkoemisní digitální technologií motoru: 
nízká hlučnost, síla, nižší spot eba, nižší emise

▪  Výkonný turbo-dieselový motor Hatz s technologií Common Rail. Dlouhé servisní intervaly (500 h)
▪  Jednonápravový podvozek (EX) se zesílenou nápravou nebo volitelným podvozkem tandemové nápravy (TX)
▪ Štípací jednotka otočná o 270 stupňů (standardní)
▪ Volitelně je k dispozici hydraulický pohon kol (pouze EX)

Průměr štěpkovaného d eva až 24 cm

Ší ka posuvu 300 mm

Hmotnost  cca. 1,ř50 kg (EX)

Hmotnost cca. 2,000 kg (TX)

Vstupní trychtý    1,170 x 1,035 mm

St ední výkon podle standardů EURO III B

Agrokom-tech Bryss s.r.o 

Zahradní 27, CZ-7Ř3 72 Velký Týnec 

info@at-bryss.cz, www.at-bryss.cz
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Stammholz  bis 16 cm

Einzugsbreite  240 mm

Gewicht  < 750 kg

Trichter  865 x 720 mm

Trichter  865 x 720 mm

  

 

 

www.schliesing.com

Schliesing štěpkovače d eva odpovídají bezpečnostním p edpisům podle normy DIN-EN 13525. Dieselmotor, který je agregován ve stroji 4ř5 EX/TX splňuje emisní p edpisy EU ř7/6Ř, stupeň III B.

NOVINKA

▪  Náš nejvýkonnější štěpkovač st ední t ídy poháněný nejmodernější technologií motoru s nízkými emisemi:
I bez filtru pevných částic nep ekračuje emisní normy EURO III B

▪  Výkonný turbo-dieselový motor Hatz s technologií Common Rail: bezpečný, nízkoemisní, lehký a kompaktní, 
s konstantně vysokým točivým momentem. Dlouhé intervaly údržby (500 h)

▪  Jednonápravový podvozek (EX) se zesílenou nápravou nebo volitelně s tandemovou nápravou (TX)
▪  Štípací jednotka otočná o 270 stupňů (standardní)

-  Plynulé hydraulické nastavení délky štěpku
-  2 nožový štěpkovací kotouč s volně nastavitelnými noži, které mohou 

být opakovaně broušeny, jsou vyrobeny z vysoce kvalitního materiálu 
a mají dlouhou životnost

-  Horizontální protiost í lze použít čty ikrát a vertikální nože dvakrát pro 
dlouhou životnost

-  Velmi odolný emen na hlavním ložisku štěpkovacího kotouče
-  Štěpkovací ústrojí je opat eno bezpečnostním vypínáním podle 

EN 13525

-  Vlastní hydraulický okruh pro podávací válce
-  Podávací válce PowerGrip s hydraulicky ízeným posuvem a dvěma 

samostatnými hydraulickými motory. Speciální konstrukce těchto 
podávacích válců výrazně omezuje jak kývání d eva do stran, tak 
neustálé zastavování stroje, když je zpracováván d evní materiál s 
rozeklanými větvemi. Tato konstrukce zajišťuje rovnoměrný a plynulý 
posuv, což je velká konkurenční výhoda těchto strojů.

-  Paralelně vedený horní podávací válec pro stejnoměrné podávání 
(bez tlačení na podávaný materiál)

-  Ukazatel hladiny hydraulického oleje v nádrži
-  Volitelné: dodatečné bezpečnostní vypínání SAFEchip

-  Vodou chlazený čty válcový motor Hatz turbo-diesel (technologie 
Common Rail) s výkonem 55 kW (74,Ř hp) a vysokým točivým momentem 
motoru (max. 240 Nm)

-  Průmyslová volnoběžná spojka, která automaticky spíná mezi motorem a 
štěpkovacím kotoučem

-  Systém ízení výkonu (volitelné) 
-  Plně pozinkovaný, odolný vůči korozi (Ř0 km / h) jednorámový podvozek 

(EX) nebo podvozek s tandemovou nápravou (TX)
-  Blatníky z nerezavějící oceli
-  Štípací jednotka otočná (otočení o 270 stupňů)
-  Výška tažného za ízení nastavitelná (tažné za ízení za osob. vozidlo nebo 

DIN spojovací oko)
-  Palivová nádrž (cca 60 l) s ukazatelem hladiny
-  Silniční světla – podle Pravidel silničního provozu (chráněné proti nárazu)
-  Schválení podle TUEV a ABE (Všeobecná provozní licence)
-  Pneumatiky s vysokou životností 205/65 R17,5 (EX) 

nebo 1Ř5/70 R14 (TX)
-  Volitelně k dispozici: Filtr pevných částic (DPF)

SK ÍŇ / VKLÁDACÍ TRYCHTÝ  / VÝFUKOVÁ ROURA

-  Otočná výfuková roura na p írubě s kuličkovým ložiskem s 
nastavitelnou záklopkou odchylky (podle standardů GS)

-  P íslušné části strojů opat eny účinnou vnější zvukovou izolací 
(zejména kryt štěpné komory a výfuková roura) – snížení hlučnosti, 
vyšší komfort práce

-  Trychtý  se záklopkou dle norem CE, hloubka 1 500 mm
-  Zvláštní barvy v odstínech RAL volitelně k dispozici

Průměr štěpkovaného d eva až 1ř cm

Ší ka posuvu  240 mm

Vstupní trychtý   1,020 x ř40 mm

Štípací ústrojí se otáčí o 270 °!

Štěpkovače Schliesing jsou vyrobeny v souladu s bezpečnostními p edpisy DIN EN 13525. Použité dieselové motory splňují standardy EU ř7/6Ř III.

▪ Kompaktní, silné a výkonné štěpkovače – nyní s možností otáčení štěpkovacího ústojí v rozsahu 270°
▪ K dispozici s dvěma různými motorizacemi
▪ Stroj orientovaný na uživatele, velmi spolehlivý
▪  Možnost WhisperCut® / speciální štěpkovací za ízení s noži tvaru „V“: tichá a zvýšená bezpečnost – 

současně se sníženými provozními náklady
▪ S paralelně vedenými podávacími válci PowerGrip, dva samostatné hydromotory

-   čty válcové dieselové motor Kubota s výkonem 26,2 kW (35,6 hp), 
 čty válcové turbo-dieselový motor Kubota s výkonem 33 kW 

(45 k), oba motory vodou chlazené
-  oba motory se vyznačují výkonností, spolehlivostí a snadnou p ístupností 

k údržbě 
-  průmyslová volnoběžná spojka, která automaticky spíná mezi motorem a 

štěpkovacím kotoučem
-  Systém ízení výkonu vč. počítadla minut (volitelné)
-  Plně pozinkovaný rámový podvozek (Ř0 km/h), verze 100 km/h dostupná 

na objednání
-  Blatníky z nerezové oceli
-  Štěpkovací ústrojí otočné v libovolné pracovní poloze
-  Tažné za ízení za osob. vozidlo  nebo DIN spojovací oko (výškově 

nastavitelné jako volitelná výbava)
- P ední kolečko a zadní opěrná noha
-  Palivová nádrž (cca 34 l) s ukazatelem hladiny
-  Silniční osvětlení podle Pravidel silničního provozu (chráněné proti nárazu)
-  Schválení podle TÜV a ABE (Všeobecná provozní licence)
-  Pneumatiky 1ř5/70 R14 ř6N

SK ÍŇ / VKLÁDACÍ TRYCHTÝ  / VÝFUKOVÁ ROURA

-  Otočná výfuková roura na kuličkové dráze p íruby s nastavitelnou 
záklopkou odchylky (podle standardů GS)

-  P íslušné části strojů opat eny účinnou vnější zvukovou izolací 
(zejména kryt štěpné komory a výfuková roura) 

-  Snížení hlučnosti, vyšší komfort práce
-  Trychtý  se záklopkou dle norem CE, hloubka 1 500 mm

-  Variabilní hydraulické nastavení délky štěpku
-  2 nožový štěpkovací kotouč s volně nastavitelnými noži, které mohou 

být opakovaně broušeny, jsou vyrobeny z vysoce kvalitního materiálu 
a mají dlouhou životnost

-  P iložená souprava nožů pro rychlou, bezpečnou a p esnou výměnu
-  Horizontální protiost í a vertikální čepel lze použít dvakrát pro dlouhou 

životnost
-  Velmi odolný kryt na hlavním ložisku štěpkovacího kotouče
-  Štěpkovací ústrojí je opat eno bezpečnostním vypínáním podle 

EN 13525

-  Vlastní hydraulický okruh 
-  Podávací válce PowerGrip s hydraulicky ízeným posuvem a dvěma 

samostatnými hydraulickými motory. Speciální konstrukce těchto 
podávacích válců výrazně omezuje jak kývání d eva do stran, tak 
neustálé zastavování stroje, když je zpracováván d evní materiál s 
rozeklanými větvemi. Tato konstrukce zajišťuje rovnoměrný a plynulý 
posuv, což je velká konkurenční výhoda těchto strojů.

-  Paralelně vedený horní podávací válec pro stejnoměrné podávání 
(bez tlačení na podávaný materiál)

-  Ukazatel hladiny hydraulického oleje v nádrži
-  Volitelné: dodatečné bezpečnostní vypínání SAFEchip

425 EX / TX
Průměr štěpkovaného d eva až 22 cm

Ší ka posuvu  300 mm

Hmotnost  cca. 1,ř50 kg (EX)

Hmotnost  cca. 2,000 kg (TX)

Vstupní trychtý    1,170 x 1,035 mm

Štěpkovač Schliesing st ední velikosti- nově deinované!

Štěpkovače Schliesing jsou vyrobeny v souladu s bezpečnostními p edpisy DIN EN 13525. Použité dieselové motory splňují standardy EU ř7/6Ř III. 

ŠTÍPACÍ JEDNOTKA

-  Variabilní hydraulické nastavení délky štěpku
-  2 nožový štěpkovací kotouč s volně nastavitelnými noži, které mohou 

být opakovaně broušeny, jsou vyrobeny z vysoce kvalitního materiálu 
a mají dlouhou životnost

-  Pro dlouhou životnost lze použít horizontální protiost í čty ikrát a 
vertikální nože dvakrát 

-  Velmi odolný emen na hlavním ložisku štěpkovacího kotouče
-  Štěpkovací ústrojí je opat eno bezpečnostním vypínáním podle  

EN 13525

HYDRAULICKÉ PODÁVÁCÍ VÁLCE POWERGRIP – VSTUP

-  Vlastní hydraulický okruh pro podávací válce 
-  Podávací válce PowerGrip s hydraulicky ízeným posuvem a dvěma 

samostatnými hydraulickými motory. Speciální konstrukce těchto 
podávacích válců výrazně omezuje jak  kývání d eva do stran, tak  
neustálé zastavování stroje, když je zpracováván d evní materiál s  
rozeklanými větvemi. Tato konstrukce zajišťuje rovnoměrný a plynulý 
posuv, což je velká konkurenční výhoda těchto strojů.

-  Paralelně vedený horní podávací válec pro stejnoměrné podávání 
(bez tlačení na podávaný materiál)

-  Ukazatel hladiny  hydraulického oleje v nádrži
-  Volitelné: dodatečné bezpečnostní vypínání SAFEchip  

MOTORY A PODVOZKY  

-  Vodou chlazený čty válcový motor Hatz turbo diesel 
(technologie Common Rail) s výkonem 36,4 kW (4ř,5 hp)

-  průmyslová volnoběžná spojka, která automaticky spíná mezi  
motorem a štěpkovacím kotoučem

-  Systém ízení výkonu (volitelné)
-  Plně pozinkovaný, odolný vůči korozi (Ř0 km / h) jedno-rámový  

podvozek (EX) nebo podvozek s tandemovou nápravou (TX)
-  Blatníky z nerez oceli
-  Štípací jednotka otočná (otočení o 270 stupňů)
-  Výška tažného za ízení nastavitelná (tažné za ízení za osob.  

vozidlo nebo DIN spojovací oko)
-  Volitelné: hydraulický pohon kol (EX)
-  Silniční světla podle pravidel silničního provozu  

(chráněné proti nárazu)
-  Pneumatiky 205 R14C (EX) nebo 1Ř5/70 R14 (TX)
-  Volitelné (na podzim roku 2017): DPF (iltr pevných částic) – kazety

SK ÍŇ / VKLÁDACÍ TRYCHTÝ  / VÝFUKOVÁ ROURA

-  Otočná výfuková roura (s vnější zvukovou izolací) na p írubě s  
kuličkovým ložiskem s nastavitelnou záklopkou odchylky (podle  
standardů GS)

-  Mnoho exponovaných částí stroje je pozinkováno - ochrana proti korozi
-  P íslušné části strojů opat eny účinnou vnější zvukovou izolací  

(zejména kryt štěpkovací komory a výfuková roura) – snížení hlučnosti, 
vyšší komfort práce

-  Trychtý  se záklopkou dle norem CE, hloubka 1 500 mm
-  Volitelné: různé délky výfukové roury, vnit ní izolace

▪  Nový štěpkovač st ední velikosti Schliesing s nejmodernější, nízkoemisní digitální technologií motoru:  
nízká hlučnost, síla, nižší spot eba, nižší emise

▪  Výkonný turbo-dieselový motor Hatz s technologií Common Rail. Dlouhé servisní intervaly (500 h)
▪  Jednonápravový podvozek (EX) se zesílenou nápravou nebo volitelným podvozkem tandemové nápravy (TX)
▪ Štípací jednotka otočná o 270 stupňů (standardní)
▪ Volitelně je k dispozici hydraulický pohon kol (pouze EX)

Průměr štěpkovaného d eva až 24 cm

Ší ka posuvu 300 mm

Hmotnost  cca. 1,ř50 kg (EX)

Hmotnost cca. 2,000 kg (TX)

Vstupní trychtý    1,170 x 1,035 mm

St ední výkon podle standardů EURO III B
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Stammholz  bis 16 cm

Einzugsbreite  240 mm

Gewicht  < 750 kg

Trichter  865 x 720 mm

Trichter  865 x 720 mm

  

 

 

www.schliesing.com

Schliesing štěpkovače d eva odpovídají bezpečnostním p edpisům podle normy DIN-EN 13525. Dieselmotor, který je agregován ve stroji 4ř5 EX/TX splňuje emisní p edpisy EU ř7/6Ř, stupeň III B.

NOVINKA

▪  Náš nejvýkonnější štěpkovač st ední t ídy poháněný nejmodernější technologií motoru s nízkými emisemi: 
I bez filtru pevných částic nep ekračuje emisní normy EURO III B

▪  Výkonný turbo-dieselový motor Hatz s technologií Common Rail: bezpečný, nízkoemisní, lehký a kompaktní,  
s konstantně vysokým točivým momentem. Dlouhé intervaly údržby (500 h)

▪  Jednonápravový podvozek (EX) se zesílenou nápravou nebo volitelně s tandemovou nápravou (TX)
▪  Štípací jednotka otočná o 270 stupňů (standardní)

ŠTÍPACÍ JEDNOTKA

-  Plynulé hydraulické nastavení délky štěpku
-  2 nožový štěpkovací kotouč s volně nastavitelnými noži, které mohou 

být opakovaně broušeny, jsou vyrobeny z vysoce kvalitního materiálu 
a mají dlouhou životnost

-  Horizontální protiost í lze použít čty ikrát a vertikální nože dvakrát pro 
dlouhou životnost

-  Velmi odolný emen na hlavním ložisku štěpkovacího kotouče
-  Štěpkovací ústrojí je opat eno bezpečnostním vypínáním podle  

EN 13525

HYDRAULICKÉ PODÁVÁCÍ VÁLCE POWERGRIP – VSTUP

-  Vlastní hydraulický okruh pro podávací válce
-  Podávací válce PowerGrip s hydraulicky ízeným posuvem a dvěma 

samostatnými hydraulickými motory. Speciální konstrukce těchto 
podávacích válců výrazně omezuje jak kývání d eva do stran, tak 
neustálé zastavování stroje, když je zpracováván d evní materiál s 
rozeklanými větvemi. Tato konstrukce zajišťuje rovnoměrný a plynulý 
posuv, což je velká konkurenční výhoda těchto strojů.

-  Paralelně vedený horní podávací válec pro stejnoměrné podávání 
(bez tlačení na podávaný materiál)

-  Ukazatel hladiny hydraulického oleje v nádrži
-  Volitelné: dodatečné bezpečnostní vypínání SAFEchip

MOTORY A PODVOZKY  

-  Vodou chlazený čty válcový motor Hatz turbo-diesel (technologie  
Common Rail) s výkonem 55 kW (74,Ř hp) a vysokým točivým momentem 
motoru (max. 240 Nm)

-  Průmyslová volnoběžná spojka, která automaticky spíná mezi motorem a 
štěpkovacím kotoučem

-  Systém ízení výkonu (volitelné) 
-  Plně pozinkovaný, odolný vůči korozi (Ř0 km / h) jednorámový podvozek 

(EX) nebo podvozek s tandemovou nápravou (TX)
-  Blatníky z nerezavějící oceli
-  Štípací jednotka otočná (otočení o 270 stupňů)
-  Výška tažného za ízení nastavitelná (tažné za ízení za osob. vozidlo nebo 

DIN spojovací oko)
-  Palivová nádrž (cca 60 l) s ukazatelem hladiny
-  Silniční světla – podle Pravidel silničního provozu (chráněné proti nárazu)
-  Schválení podle TUEV a ABE (Všeobecná provozní licence)
-  Pneumatiky s vysokou životností 205/65 R17,5 (EX)  

nebo 1Ř5/70 R14 (TX)
-  Volitelně k dispozici: Filtr pevných částic (DPF)

SK ÍŇ / VKLÁDACÍ TRYCHTÝ  / VÝFUKOVÁ ROURA

-  Otočná výfuková roura na p írubě s kuličkovým ložiskem s  
nastavitelnou záklopkou odchylky (podle standardů GS)

-  P íslušné části strojů opat eny účinnou vnější zvukovou izolací  
(zejména kryt štěpné komory a výfuková roura) – snížení hlučnosti, 
vyšší komfort práce

-  Trychtý  se záklopkou dle norem CE, hloubka 1 500 mm
-  Zvláštní barvy v odstínech RAL volitelně k dispozici

Průměr štěpkovaného d eva až 1ř cm

Ší ka posuvu  240 mm

Vstupní trychtý   1,020 x ř40 mm

Štípací ústrojí se otáčí o 270 °!

Štěpkovače Schliesing jsou vyrobeny v souladu s bezpečnostními p edpisy DIN EN 13525. Použité dieselové motory splňují standardy EU ř7/6Ř III.

▪ Kompaktní, silné a výkonné štěpkovače – nyní s možností otáčení štěpkovacího ústojí v rozsahu 270°
▪ K dispozici s dvěma různými motorizacemi
▪ Stroj orientovaný na uživatele, velmi spolehlivý
▪  Možnost WhisperCut® / speciální štěpkovací za ízení s noži tvaru „V“: tichá a zvýšená bezpečnost – 

současně se sníženými provozními náklady
▪ S paralelně vedenými podávacími válci PowerGrip, dva samostatné hydromotory

-   čty válcové dieselové motor Kubota s výkonem 26,2 kW (35,6 hp), 
 čty válcové turbo-dieselový motor Kubota s výkonem 33 kW 

(45 k), oba motory vodou chlazené
-  oba motory se vyznačují výkonností, spolehlivostí a snadnou p ístupností 

k údržbě 
-  průmyslová volnoběžná spojka, která automaticky spíná mezi motorem a 

štěpkovacím kotoučem
-  Systém ízení výkonu vč. počítadla minut (volitelné)
-  Plně pozinkovaný rámový podvozek (Ř0 km/h), verze 100 km/h dostupná 

na objednání
-  Blatníky z nerezové oceli
-  Štěpkovací ústrojí otočné v libovolné pracovní poloze
-  Tažné za ízení za osob. vozidlo  nebo DIN spojovací oko (výškově 

nastavitelné jako volitelná výbava)
- P ední kolečko a zadní opěrná noha
-  Palivová nádrž (cca 34 l) s ukazatelem hladiny
-  Silniční osvětlení podle Pravidel silničního provozu (chráněné proti nárazu)
-  Schválení podle TÜV a ABE (Všeobecná provozní licence)
-  Pneumatiky 1ř5/70 R14 ř6N

SK ÍŇ / VKLÁDACÍ TRYCHTÝ  / VÝFUKOVÁ ROURA

-  Otočná výfuková roura na kuličkové dráze p íruby s nastavitelnou 
záklopkou odchylky (podle standardů GS)

-  P íslušné části strojů opat eny účinnou vnější zvukovou izolací 
(zejména kryt štěpné komory a výfuková roura) 

-  Snížení hlučnosti, vyšší komfort práce
-  Trychtý  se záklopkou dle norem CE, hloubka 1 500 mm

-  Variabilní hydraulické nastavení délky štěpku
-  2 nožový štěpkovací kotouč s volně nastavitelnými noži, které mohou 

být opakovaně broušeny, jsou vyrobeny z vysoce kvalitního materiálu 
a mají dlouhou životnost

-  P iložená souprava nožů pro rychlou, bezpečnou a p esnou výměnu
-  Horizontální protiost í a vertikální čepel lze použít dvakrát pro dlouhou 

životnost
-  Velmi odolný kryt na hlavním ložisku štěpkovacího kotouče
-  Štěpkovací ústrojí je opat eno bezpečnostním vypínáním podle 

EN 13525

-  Vlastní hydraulický okruh 
-  Podávací válce PowerGrip s hydraulicky ízeným posuvem a dvěma 

samostatnými hydraulickými motory. Speciální konstrukce těchto 
podávacích válců výrazně omezuje jak kývání d eva do stran, tak 
neustálé zastavování stroje, když je zpracováván d evní materiál s 
rozeklanými větvemi. Tato konstrukce zajišťuje rovnoměrný a plynulý 
posuv, což je velká konkurenční výhoda těchto strojů.

-  Paralelně vedený horní podávací válec pro stejnoměrné podávání 
(bez tlačení na podávaný materiál)

-  Ukazatel hladiny hydraulického oleje v nádrži
-  Volitelné: dodatečné bezpečnostní vypínání SAFEchip

Průměr štěpkovaného d eva až 22 cm

Ší ka posuvu  300 mm

Hmotnost  cca. 1,ř50 kg (EX)

Hmotnost  cca. 2,000 kg (TX)

Vstupní trychtý    1,170 x 1,035 mm

Štěpkovač Schliesing st ední velikosti- nově deinované!

Štěpkovače Schliesing jsou vyrobeny v souladu s bezpečnostními p edpisy DIN EN 13525. Použité dieselové motory splňují standardy EU ř7/6Ř III. 

-  Variabilní hydraulické nastavení délky štěpku
-  2 nožový štěpkovací kotouč s volně nastavitelnými noži, které mohou 

být opakovaně broušeny, jsou vyrobeny z vysoce kvalitního materiálu 
a mají dlouhou životnost

-  Pro dlouhou životnost lze použít horizontální protiost í čty ikrát a 
vertikální nože dvakrát 

-  Velmi odolný emen na hlavním ložisku štěpkovacího kotouče
-  Štěpkovací ústrojí je opat eno bezpečnostním vypínáním podle 

EN 13525

-  Vlastní hydraulický okruh pro podávací válce 
-  Podávací válce PowerGrip s hydraulicky ízeným posuvem a dvěma 

samostatnými hydraulickými motory. Speciální konstrukce těchto 
podávacích válců výrazně omezuje jak  kývání d eva do stran, tak  
neustálé zastavování stroje, když je zpracováván d evní materiál s  
rozeklanými větvemi. Tato konstrukce zajišťuje rovnoměrný a plynulý 
posuv, což je velká konkurenční výhoda těchto strojů.

-  Paralelně vedený horní podávací válec pro stejnoměrné podávání 
(bez tlačení na podávaný materiál)

-  Ukazatel hladiny  hydraulického oleje v nádrži
-  Volitelné: dodatečné bezpečnostní vypínání SAFEchip  

-  Vodou chlazený čty válcový motor Hatz turbo diesel
(technologie Common Rail) s výkonem 36,4 kW (4ř,5 hp)

-  průmyslová volnoběžná spojka, která automaticky spíná mezi 
motorem a štěpkovacím kotoučem

-  Systém ízení výkonu (volitelné)
-  Plně pozinkovaný, odolný vůči korozi (Ř0 km / h) jedno-rámový 

podvozek (EX) nebo podvozek s tandemovou nápravou (TX)
-  Blatníky z nerez oceli
-  Štípací jednotka otočná (otočení o 270 stupňů)
-  Výška tažného za ízení nastavitelná (tažné za ízení za osob. 

vozidlo nebo DIN spojovací oko)
-  Volitelné: hydraulický pohon kol (EX)
-  Silniční světla podle pravidel silničního provozu 

(chráněné proti nárazu)
-  Pneumatiky 205 R14C (EX) nebo 1Ř5/70 R14 (TX)
-  Volitelné (na podzim roku 2017): DPF (iltr pevných částic) – kazety

SK ÍŇ / VKLÁDACÍ TRYCHTÝ  / VÝFUKOVÁ ROURA

-  Otočná výfuková roura (s vnější zvukovou izolací) na p írubě s 
kuličkovým ložiskem s nastavitelnou záklopkou odchylky (podle 
standardů GS)

-  Mnoho exponovaných částí stroje je pozinkováno - ochrana proti korozi
-  P íslušné části strojů opat eny účinnou vnější zvukovou izolací 

(zejména kryt štěpkovací komory a výfuková roura) – snížení hlučnosti, 
vyšší komfort práce

-  Trychtý  se záklopkou dle norem CE, hloubka 1 500 mm
-  Volitelné: různé délky výfukové roury, vnit ní izolace

▪  Nový štěpkovač st ední velikosti Schliesing s nejmodernější, nízkoemisní digitální technologií motoru: 
nízká hlučnost, síla, nižší spot eba, nižší emise

▪  Výkonný turbo-dieselový motor Hatz s technologií Common Rail. Dlouhé servisní intervaly (500 h)
▪  Jednonápravový podvozek (EX) se zesílenou nápravou nebo volitelným podvozkem tandemové nápravy (TX)
▪ Štípací jednotka otočná o 270 stupňů (standardní)
▪ Volitelně je k dispozici hydraulický pohon kol (pouze EX)

495 EX / TX
Průměr štěpkovaného d eva až 24 cm

Ší ka posuvu 300 mm

Hmotnost  cca. 1,ř50 kg (EX)

Hmotnost cca. 2,000 kg (TX)

Vstupní trychtý    1,170 x 1,035 mm

St ední výkon podle standardů EURO III B

Agrokom-tech Bryss s.r.o
Zahradní 27, CZ-7Ř3 72 Velký Týnec
info@at-bryss.cz, www.at-bryss.cz

Agrokom-tech Bryss s.r.o
Zahradní 27, CZ-7Ř3 72 Velký Týnec
info@at-bryss.cz, www.at-bryss.cz

Agrokom-tech Bryss s.r.o 

Zahradní 27, CZ-7Ř3 72 Velký Týnec 
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235 MXRH / 
300 MXRH 

Průměr štěpkovaného d eva až  1ř cm

Ší ka posuvu  240 mm

Hmotnost ca. 1.ř00 kg

Vstupní trychtý   1,020 x ř40 mm

Model 

2017

Štěpkovače Schliesing jsou vyrobeny v souladu s bezpečnostními p edpisy DIN EN 13525. Použité dieselové motory splňují standardy EU ř7/6Ř III.

▪  Stroj na hydraulickém pásovém podvozku poháněný motorem 235 MX,  
který je již ve své t etí generaci profesionálně používán po více než 20 let

▪  Sériově vybavený s hydraulicky nastavitelným pásovým podvozkem pro vyrovnávání sklonu  
(možné do 30o); pásy mohou být ízeny jednotlivě (vodorovně a svisle)

▪  Varianta WhisperCut®: nová technologie, nízká hlučnost se sníženými provozními náklady
▪  Mnoho dalších možností k dispozici

MOTORY A PODVOZKY  

-   235 MXRH: čty válcový dieselový motor Kubota (26,2 kW / 35,6 HP)
-   300 MXRH: čty válcový turbo-dieselový motor Kubota (33 kW / 45 HP)
-   oba motory se vyznačují výkonností, spolehlivostí a snadnou  

p ístupností k údržbě
-   průmyslová volnoběžná spojka, která automaticky spíná mezi motorem 

a štěpkovacím kotoučem
-   Systém ízení výkonu vč. počítadla minut (volitelné)
-   Vysoce kvalitní profesionální pásové podvozky používané u  

stavebních  strojů a za ízení
-   Extra široké pásy (230 mm) pro efektivní pohon a stabilitu
-   Světlost od spodního dna stroje  335 - 640 mm, stupňovitě nastavitelná 

(hydraulicky)
-   Rozchod 1.200-1.6ř0 mm, stupňovitě  nastavitelný (hydraulicky)
-   Rychlost 2,7 km / h nebo 4 km / h
-   Silný 2-pákový ovladač

SK ÍŇ / VKLÁDACÍ TRYCHTÝ  / VÝFUKOVÁ ROURA

-   Otočná výfuková roura (s vnější zvukovou izolací) na p írubě s kuličkovým 
ložiskem s nastavitelnou záklopkou odchylky (podle standardů GS)

-   Mnoho exponovaných částí stroje je pozinkováno
-   P íslušné části strojů opat eny účinnou vnější zvukovou izolací  

(zejména kryt štěpné komory a výfuková roura) – snížení hlučnosti, 
vyšší komfort práce

-   Sklopný rám dostupný jako p íslušenství
-  Trychtý  se záklopkou dle norem CE, hloubka 1 500 mm
- Zvláštní barvy v odstínech RAL volitelně k dispozici
- Volitelné: různé délky výfukové roury, vnit ní izolace

ŠTÍPACÍ JEDNOTKA

-   Variabilní hydraulické nastavení délky štěpku
-   2 nožový štěpkovací kotouč s volně nastavitelnými noži, které mohou 

být opakovaně broušeny, jsou vyrobeny z vysoce kvalitního materiálu 
a mají dlouhou životnost

-   Horizontální protiost í a vertikální čepel lze použít dvakrát pro  
dlouhou životnost

-   Velmi odolný emen na hlavním ložisku štěpkovacího kotouče
-   Štěpkovací ústrojí je opat eno bezpečnostním vypínáním  

podle EN 13525

HYDRAULICKÉ PODÁVÁCÍ VÁLCE POWERGRIP – VSTUP

-  Vlastní hydraulický okruh (včetně kompenzace sklonu)
-  Podávací válce PowerGrip s hydraulicky ízeným posuvem a dvěma 

samostatnými hydraulickými motory. Speciální konstrukce těchto 
podávacích válců výrazně omezuje jak kývání d eva do stran, tak 
neustálé zastavování stroje, když je zpracováván d evní materiál s 
rozeklanými větvemi. Tato konstrukce zajišťuje rovnoměrný a plynulý 
posuv, což je velká konkurenční výhoda těchto strojů.

-  Paralelně vedený horní podávací válec pro stejnoměrné podávání 
(bez tlačení na podávaný materiál)

-  Ukazatel hladiny hydraulického oleje v nádrži
-  Volitelné: dodatečné bezpečnostní vypínání SAFEchip 

SAFEchip bezpečnostní technologie

Výhody strojů Schliesing

Doporučeno profesní komorou pro zahradnictví
▪  Citlivé ochranné za ízení spouštěné pomocí elektromagnetického  

pole v technologii RFID
▪  P ijímač (ozn. SAFEchip transpondér) je vybaven ochranou sluchu
▪  Podávací válce se automaticky zastaví v p ípadě, že se k  

nim obsluha p iblíží, tímto způsobem lze zabránit nehodám
▪  Rychlá zkušební jednotka pro kontrolu nabíjení baterie  

obsažena v dodávce za ízení

▪  Chráněný a doporučený štěpkovací systém (Schliesing design)
▪  Nože ve tvaru písmene „V“ zpracovávají d evo rovnoměrněji, současně s  

menšími vibracemi ve st edu vkládacího trychtý e, minimum úderů do stěn –  
zvýšená bezpečnost práce

▪ Snížení hluku až o 30%
▪  Zvýšená životnost nožů až o 40% a delší intervaly údržby vedou k nižším  

provozním nákladům
▪  Založen a prokázán na trhu již více než 15 let
▪  Volitelně k dispozici pro témě  všechny modely štěpkovačů Schliesing

ízení stroje bez tažného vozidla
▪  Umožňuje pohyb stroje bez tažného vozidla
▪  Pro manévrování i v omezených nebo obtížně p ístupných prostorech
▪  ízen vlastním hydraulickým okruhem (sestává se ze dvou hydraulických  

motorů a dvou t ecích válců, stejně jako ídicí jednotka)
▪   Provoz veden p es dva ídící ventily  

(Funkce: vp ed, vzad, otočení) T ecí válce na obou pneumatikách

Nože ve tvaru písmene „V“pro snížení hluku, st edové bezpečnější  
plnění rovněž pro snížení provozních nákladů

Jakmile operátor (nap . transpondér) vstoupí do elektro- 
magnetického pole generovaného vysílací / p ijímací  
jednotkou, podávací válečky se okamžitě zastaví.

Schliesing stroje
. . . jsou bezpečné, spolehlivé, rychlé a témě  nezničitelné
. . .  disponují pokrokovou štěpkovací konstrukcí: unikátní PowerGrip  

podávací válce, těžký štěpkovací kotouč, uzav ený systém  
štěpkování, optimálně sestavená výfuková roura: žádné ucpávání – 
pouze štěpky!

. . .  Vyžadují malou údržbu

. . .  mají nízké opot ebení: průmyslová volnoběžná spojka,  
volitelně dostupný inteligentní systém ízení výkonu aj.  
jsou navrženy pro maximální pracovní výkon a životnost strojů

. . .  Zachovávají si svou hodnotu: je dokázáno, že štěpkovače  
Schliesing dosahují vysoké hodnoty z následného prodeje  
použitých strojů – dokonce i po mnoha hodinách práce

Vysílač/p ijímač

Bezpečnostní lišta

Transpondér SAFEchip 
Rozměry:  45 x 35 x 11 mm
Hmotnost: 21 g

Bezpečnostní p ilba pro ochranu  
sluchu (pro umístění SAFEchip transpondéru)

Přehled 
profesionálních 
štěpkovačů pro rok

Stroje s motorovým 
pohonem

Stroje s pohonem od 
vývodové h ídele traktoru

Speciální stroje

V současné době je v provozu více než  
1 000 strojů modelu 235

Agrokom-tech Bryss s.r.o 

Zahradní 27, CZ-7Ř3 72 Velký Týnec 

info@at-bryss.cz, www.at-bryss.cz
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Průměr štěpkovaného d eva až  1ř cm

Ší ka posuvu  240 mm

Hmotnost ca. 1.ř00 kg

Vstupní trychtý   1,020 x ř40 mm

Štěpkovače Schliesing jsou vyrobeny v souladu s bezpečnostními p edpisy DIN EN 13525. Použité dieselové motory splňují standardy EU ř7/6Ř III.

▪  Stroj na hydraulickém pásovém podvozku poháněný motorem 235 MX,  
který je již ve své t etí generaci profesionálně používán po více než 20 let

▪  Sériově vybavený s hydraulicky nastavitelným pásovým podvozkem pro vyrovnávání sklonu  
(možné do 30o); pásy mohou být ízeny jednotlivě (vodorovně a svisle)

▪  Varianta WhisperCut : nová technologie, nízká hlučnost se sníženými provozními náklady
▪  Mnoho dalších možností k dispozici

-   235 MXRH: čty válcový dieselový motor Kubota (26,2 kW / 35,6 HP)
-   300 MXRH: čty válcový turbo-dieselový motor Kubota (33 kW / 45 HP)
-   oba motory se vyznačují výkonností, spolehlivostí a snadnou  

p ístupností k údržbě
-   průmyslová volnoběžná spojka, která automaticky spíná mezi motorem 

a štěpkovacím kotoučem
-   Systém ízení výkonu vč. počítadla minut (volitelné)
-   Vysoce kvalitní profesionální pásové podvozky používané u  

stavebních  strojů a za ízení
-   Extra široké pásy (230 mm) pro efektivní pohon a stabilitu
-   Světlost od spodního dna stroje  335 - 640 mm, stupňovitě nastavitelná 

(hydraulicky)
-   Rozchod 1.200-1.6ř0 mm, stupňovitě  nastavitelný (hydraulicky)
-   Rychlost 2,7 km / h nebo 4 km / h
-   Silný 2-pákový ovladač

SK ÍŇ / VKLÁDACÍ TRYCHTÝ  / VÝFUKOVÁ ROURA

-   Otočná výfuková roura (s vnější zvukovou izolací) na p írubě s kuličkovým 
ložiskem s nastavitelnou záklopkou odchylky (podle standardů GS)

-   Mnoho exponovaných částí stroje je pozinkováno
-   P íslušné části strojů opat eny účinnou vnější zvukovou izolací  

(zejména kryt štěpné komory a výfuková roura) – snížení hlučnosti, 
vyšší komfort práce

-   Sklopný rám dostupný jako p íslušenství
-  Trychtý  se záklopkou dle norem CE, hloubka 1 500 mm
- Zvláštní barvy v odstínech RAL volitelně k dispozici
- Volitelné: různé délky výfukové roury, vnit ní izolace

ŠTÍPACÍ JEDNOTKA

-   Variabilní hydraulické nastavení délky štěpku
-   2 nožový štěpkovací kotouč s volně nastavitelnými noži, které mohou 

být opakovaně broušeny, jsou vyrobeny z vysoce kvalitního materiálu 
a mají dlouhou životnost

-   Horizontální protiost í a vertikální čepel lze použít dvakrát pro  
dlouhou životnost

-   Velmi odolný emen na hlavním ložisku štěpkovacího kotouče
-   Štěpkovací ústrojí je opat eno bezpečnostním vypínáním  

podle EN 13525

HYDRAULICKÉ PODÁVÁCÍ VÁLCE POWERGRIP – VSTUP

-  Vlastní hydraulický okruh (včetně kompenzace sklonu)
-  Podávací válce PowerGrip s hydraulicky ízeným posuvem a dvěma 

samostatnými hydraulickými motory. Speciální konstrukce těchto 
podávacích válců výrazně omezuje jak kývání d eva do stran, tak 
neustálé zastavování stroje, když je zpracováván d evní materiál s 
rozeklanými větvemi. Tato konstrukce zajišťuje rovnoměrný a plynulý 
posuv, což je velká konkurenční výhoda těchto strojů.

-  Paralelně vedený horní podávací válec pro stejnoměrné podávání 
(bez tlačení na podávaný materiál)

-  Ukazatel hladiny hydraulického oleje v nádrži
-  Volitelné: dodatečné bezpečnostní vypínání SAFEchip 

Schliesing WhisperCut 
®

SAFEchip bezpečnostní technologie

Hydraulický pohon kol

Výhody strojů Schliesing

Doporučeno profesní komorou pro zahradnictví
▪  Citlivé ochranné za ízení spouštěné pomocí elektromagnetického  

pole v technologii RFID
▪  P ijímač (ozn. SAFEchip transpondér) je vybaven ochranou sluchu
▪  Podávací válce se automaticky zastaví v p ípadě, že se k  

nim obsluha p iblíží, tímto způsobem lze zabránit nehodám
▪  Rychlá zkušební jednotka pro kontrolu nabíjení baterie  

obsažena v dodávce za ízení

▪  Chráněný a doporučený štěpkovací systém (Schliesing design)
▪  Nože ve tvaru písmene „V“ zpracovávají d evo rovnoměrněji, současně s  

menšími vibracemi ve st edu vkládacího trychtý e, minimum úderů do stěn –  
zvýšená bezpečnost práce

▪ Snížení hluku až o 30%
▪  Zvýšená životnost nožů až o 40% a delší intervaly údržby vedou k nižším  

provozním nákladům
▪  Založen a prokázán na trhu již více než 15 let
▪  Volitelně k dispozici pro témě  všechny modely štěpkovačů Schliesing

ízení stroje bez tažného vozidla
▪  Umožňuje pohyb stroje bez tažného vozidla
▪  Pro manévrování i v omezených nebo obtížně p ístupných prostorech
▪  ízen vlastním hydraulickým okruhem (sestává se ze dvou hydraulických  

motorů a dvou t ecích válců, stejně jako ídicí jednotka)
▪   Provoz veden p es dva ídící ventily  

(Funkce: vp ed, vzad, otočení) T ecí válce na obou pneumatikách

Nože ve tvaru písmene „V“pro snížení hluku, st edové bezpečnější  
plnění rovněž pro snížení provozních nákladů

Jakmile operátor (nap . transpondér) vstoupí do elektro- 
magnetického pole generovaného vysílací / p ijímací  
jednotkou, podávací válečky se okamžitě zastaví.

Adresa/razítko prodejce

Schliesing stroje . . .
. . . jsou bezpečné, spolehlivé, rychlé a témě  nezničitelné
. . .  disponují pokrokovou štěpkovací konstrukcí: unikátní PowerGrip  

podávací válce, těžký štěpkovací kotouč, uzav ený systém  
štěpkování, optimálně sestavená výfuková roura: žádné ucpávání – 
pouze štěpky!

. . .  Vyžadují malou údržbu

. . .  mají nízké opot ebení: průmyslová volnoběžná spojka,  
volitelně dostupný inteligentní systém ízení výkonu aj.  
jsou navrženy pro maximální pracovní výkon a životnost strojů

. . .  Zachovávají si svou hodnotu: je dokázáno, že štěpkovače  
Schliesing dosahují vysoké hodnoty z následného prodeje  
použitých strojů – dokonce i po mnoha hodinách práce

Vysílač/p ijímač

Bezpečnostní lišta

Transpondér SAFEchip 
Rozměry:  45 x 35 x 11 mm
Hmotnost: 21 g

Bezpečnostní p ilba pro ochranu  
sluchu (pro umístění SAFEchip transpondéru)

Přehled 
profesionálních 
štěpkovačů pro rok

Stroje s motorovým 
pohonem

Stroje s pohonem od 
vývodové h ídele traktoru

Speciální stroje

V současné době je v provozu více než 
1 000 strojů modelu 235

Agrokom-tech Bryss s.r.o
Zahradní 27, CZ-7Ř3 72 Velký Týnec
info@at-bryss.cz, www.at-bryss.cz

Agrokom-tech Bryss s.r.o 

Zahradní 27, CZ-7Ř3 72 Velký Týnec 

info@at-bryss.cz, www.at-bryss.cz
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Schliesing myslí na uživatele- omezení hlučnosti!
Štěpkovače Schliesing jsou standardně vybaveny vysoce účinnou  
zvukovou izolací. Kryt štěpné komory, rovněž i kryt motoru (vnitřní  
zvuková izolace) a výfuková roura (vnější zvuková izolace pro model  
105 ZX / HX je volitelně k dispozici) jsou potaženy směsí černé barvy 

absorbující zvuky. Tento zvukově izolační nátěr odolný vůči korozi,  
speciálně vyráběný pro stroje Schliesing, činí naše štěpkovače těmi  
nejtiššími na trhu.

Zásada štěpkovače – efektivní a hospodárný
Všechny štěpkovače Schliesing jsou kotoučové štěpkovače. 
V uzavřené soustavě čepelí jsou umístěny nože procházející 
skrz štěpkovací kotouč, zatímco je zachována maximální  
kontaktní plocha a řízení. Výhoda pro naše zákazníky:  
maximální výkon bez ucpávání nebo hromadění materiálu, a 
to i v případě, že je štěpkován vlhký materiál. Další výhoda 
této konstrukce Schliesing: menší motory s menší spotřebou 

zpracovávají stejný objem materiálu jako ostatní stroje  
nabízející kapacity stejného průměru dřeva. 

Hydraulický  
pohon kol

Jak řídit těžké stroje 
bez tažného vozidla? U 
Schliesing štěpkovačů to 
není žádný problém: Díky 
hydraulickému pohonu 
kol, který je volitelně k 
dispozici pro mnoho mo-
delů. Jednoduše přepně-
te na hydraulické řízení a 
namísto štěpkování pře-
sunete stroj. Se štěpko-
vači Schliesing zaručuje-
me efektivitu práce.

Nabízíme ty nejlepší komponenty pro 
profesionální štěpkovače: pokud je 
jednou motor vypnut, kotouč pomalu 
přechází do úplného zastavení, což 
zajišťuje optimální ochranu a péči o 
všechny mechanické části stroje. To 
opět vede k znatelnému prodloužení 
životnosti všech komponentů stroje a 
samotného štěpkovače.

Výkonný a stabilní  
štěpkovač

Kompaktní profesionální štěpkovač v kvalitě 
Schliesing určený pro nejvyšší zatížení při  
zpracování dřeva o průměru až 16 cm. Hladký 
chod výfukové roury na přírubě s kuličkovým 
ložiskem a vnější zvukovou izolací (standardní 
výbava). Paralelně řízeno podávacími válci  
PowerGrip.

Průměr štěpkovaného dřeva až 16 cm

Šířka posuvu 240 mm

Hmotnost   cca 1,050 kg

Lehký a obratný

Lehký, snadno ovladatelný štěpkovač, ideálně 
vhodný pro zapojení za menší tažná vozidla , př. 
osobní automobily. Plně pozinkovaný rámový 
podvozek (80 km / h). Nabízený model obsahuje 

ve standardní výbavě systém řízení výkonu, 
podávací válce PowerGrip a průmyslovou 
volnoběžnou spojku pro snadný chod stroje.

Průměr štěpkovaného dřeva až 16 cm

Šířka posuvu 240 mm

Hmotnost do 750 kg

22hp, 16,1kW, 3válcový dieselový motor Kubota

25hp, 18,5kW, 3válcový dieselový motor Kubota

Univerzální  
otočný štěpkovač

Univerzální štěpkovač
NOVINKA

Naše univerzální a nejprodávanější stroje;  
profesionální štěpkovače s vodou chlazeným, 
čtyřválcovým diesel motorem, podávacími 
válci PowerGrip pro stejnoměrné plnění. Plně  
pozinkované (včetně krytu štěpné komory),  
výfuková roura na přírubě s kuličkovým  
ložiskem aj.

Průměr štěpkovaného dřeva až 19 cm

Šířka posuvu 240 mm

Hmotnost   cca 1,250 kg

235 MX:  35,6 hp / 26,2 kW 

4válcový dieselový motor Kubota
300 MX:  45 hp/33 kW 

4válcový turbo-dieselový motor Kubota

Všestranné štěpkovače pro průměry drceného 
dřeva do 19 cm otočné o 270°, což je velmi  
výhodné při práci podél silnic. Stroj se dvěma 
různými čtyřválcovými dieselovými motory, 
podávacími válci PowerGrip vhodnými pro  
stejnoměrné plnění, výfukovou rourou na  
přírubě s kuličkovým ložiskem aj.

Průměr štěpkovaného dřeva až 19 cm

Šířka posuvu 240 mm

Hmotnost   cca 1,350 kg

235 EX:  35,6 hp / 26,2 kW 

4válcový dieselový motor Kubota
300 EX:  45 PS/33 kW 

4válcový turbo-dieselový motor Kubota

Schliesing  
střední třída 

Střední řada produktů Schliesing nově deinovala 

výkon štěpkovače s nejmodernější technologií 
motoru: Méně hlučný, úspornější, snížené emise. 
Dostupný s rámovým podvozkem se zesílenou 
nápravou nebo s podvozkem tandemové  
nápravy, štěpkovacím ústrojím otočným o 270°,  
nastavitelnou výškou tažného zařízení.  
Štěpkovač obsahuje PowerGrip podávací válce, 
průmyslovou volnoběžnou spojku a výfukovou 
rouru s vnější zvukovou izolací pro možnost 
štěpkování většího množství najednou.

Průměr štěpkovaného dřeva až 22 cm

Šířka posuvu 300 mm

Hmotnost  425 EX: cca 1,900 kg
425 TX: cca 1,950 kg

 

425EX/TX: 49,5 PS/ 36,4 kW 

vodou chlazený čtyřválcový  
turbo-dieselový motor Hatz Common Rail

Čistá síla

495 EX/TX: 74,8 hp /55 kW 

vodou chlazený čtyřválcový  
turbo-dieselový motor Hatz Common Rail

Silný štěpkovač  
s točnou

Náš nejsilnější  
štěpkovač

Náš nejvýkonnější kotoučový štěpkovač. Určen 
pro ruční a/nebo jeřábové nakládání. Volitelné 
radiové dálkové ovládání. Stroj štěpkuje celé 
stromy, stejně tak i velké množství ostatního  
materiálu ke štěpkování. Proto je vybaven  
doplňkovým převodovým zařízením pro zvýšení 
výkonu podávání (až o 400%), výfuková roura  
na přírubě s kuličkovým ložiskem aj.

Průměr štěpkovaného dřeva až 30 cm

Šířka posuvu 340 mm

Hmotnost   cca 3,200 kg

100 hp, 74 kW, turbo-dieselový motor Kubota

Schliesing Machinery GmbH, St. Huberter Str. 103, 47906 Kempen 

Tel: +49 (0)21 52 - 9140-0, Fax: +49 (0)2152 - 9140-50, info@schliesing.com
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Schliesing WhisperCut ®
Uspořádání řezacích nožů ve tvaru písmene „V“ v kombinaci  
s dostatečnou vnitřní zvukovou izolací výfukové roury činí 
Schliesing štěpkovače až o 30% tiššími! „Tažení“ centruje a  
stabilizuje materiál, který má být štěpen, což značně snižuje  
riziko poranění při práci. Čepele WhisperCut mohou být 10 až 
12krát přebroušeny. Vertikální ostří není požadováno.

Podávací válce PowerGrip
Produktivita od irmy Schliesing: horní podávací válec s masivními  

klenutými železnými lištami a jedinečným tvarem ozubení. To zajišťuje 

zejména protiskluzové a stejnoměrné plnění - členitými větvemi, také  
vlhkými nebo tenkými materiály, jako jsou vrby nebo okrasné keře,  

rostliny. Materiál je zachycen, vycentrován a spolehlivě podáván do stroje.

Power-control-systém
V případě, že na štěpkovací kotouč je  
vloženo příliš mnoho dřeva, systém řízení 
výkonu zastaví podávací válce a poté je  
automaticky restartuje. Vše probíhá 
bez reverzace posuvných válců (tj. bez  
nadměrného namáhání hydraulického  
systému); štěpkovací kotouč se může  
znovu volně rozběhnout, kvalita dřevní 
štěpky není nijak narušena.

Nevýkonnější štěpkovač střední třídy  
s motorem s obzvláště nízkými emisemi a  
technologií Common Rail. Filtr pevných částic je 
volitelně k dispozici, dále volitelný rámový nebo 
tandemový podvozek. Štěpkovací ústrojí otočné 
o 270°, nastavitelná výška tažného zařízení.  
Podávací válce PowerGrip vhodné pro  
stejnoměrné plnění, výfuková roura na přírubě 
s kuličkovým ložiskem aj.

Průměr štěpkovaného dřeva až 24 cm

Šířka posuvu 300 mm

Hmotnost  495 EX: cca 1,950 kg 

495 TX: cca 2,000 kg

Štěpkovač střední  
třídy s vývodovou  
hřídelí 

Otočný tříbodový 
štěpkovač  
s podvozkem

Atraktivní vstupní model střední třídy  
štěpkovačů Schliesing s PTO. Kardanová hřídel 
s volnoběžnou spojkou, třecí spojka na  
kardanové hřídeli. Podávací válce PowerGrip,  
výfuková roura na kuličkové dráze příruby, 
účinná zvuková izolace (zejména krytu štěpné 
komory a výfukové roury) aj.

Štěpkovač střední třídy s kardanovou hřídelí a 
stěpkovacím ústrojím na otočném stole (otočení 
o 270°). Montáž na plně pozinkovaném podvozku 
25 km/h, nebržděný. Schliesing podávací válce 
PowerGrip, volně nastavitelné nože (možnost 
opětovného broušení 10-12krát), výfuková roura 
na kuličkové dráze příruby aj.

Požadovaný výkon pohonu: 
50-80 HP (37-59 kW), 540 ot./min.

Požadovaný výkon pohonu: 
50-80 HP (37-59 kW), 1,000 ot./min.

Požadovaný výkon pohonu: 
50-80 HPhp (37-59 kW), 540 ot./min.

Průměr štěpkovaného dřeva až 21 cm

Šířka posuvu 270 mm

Hmotnost   cca 1,300 kg

Průměr štěpkovaného dřeva až 21 cm

Šířka posuvu 270 mm

Hmotnost   cca 1,100 kg

Průměr štěpkovaného dřeva až 21 cm

Šířka posuvu 270 mm

Hmotnost   cca 1,300 kg

Požadovaný výkon pohonu: 
40-70 HP (29-51 kW), 540 ot./min.

Velmi oblíbený štěpkovač Schliesing pro  
nejběžnější použití: středně velké průměry 
drceného dřeva, mrtvé dřevo, velké množství  
odpadu při údržbě (prořezávaní aj.). PowerGrip 
podávací válce, výfuková roura na kuličkové 
dráze příruby, téměř všechny exponované části 
stroje pozinkované aj.

Průměr štěpkovaného dřeva až 19 cm

Šířka posuvu 240 mm

Hmotnost   cca 860 kg

Průměr štěpkovaného dřeva až 30 cm

Šířka posuvu 340 mm

Hmotnost   cca 1,640 kg

Požadovaný výkon pohonu: 
100-200 HP (74-147 kW), 1,000 ot./min.

S 3-bodovým závěsem štěpkovač střední třídy 

se štěpkovacím ústrojím na otočném stole 
(otočení o 270°). Úspora času při volbě jakékoliv 
pozice štěpkovacího ústrojí. Štěpkovač s těžkým  
2nožovým štěpkovacím diskem, plně  
pozinkovaným rámem, výfukovou rourou na  
kuličkové dráze příruby a účinnou zvukovou  
izolací štěpkovacího ústrojí a výfukové roury aj.

Nejvýkonější PTO  
štěpkovač 

Tříbodový Schliesing štěpkovač s kardanovou 
hřídelí a nejvyšším výkonem. Může být plněn 
ručně nebo jeřábem. Dálkové radiové ovládání je 
volitelně k dispozici. PowerGrip podávací válce, 
pevná kardanová hřídel s volnoběžnou spojkou, 
pomocná převodovka pro zvýšení výkonu plnění 
(až o 400%) aj.

Universální štěpkovač 
s tříbodovým zadním  
závěsem

Eco model Robustní štěpkovač –  
pro dokonalé zpracování

Může být doporučen zejména pro časté  
prořezávání: extrémně silný štěpkovač s  
vynikající Schliesing výkonnostní  
charakteristikou, zásobník na pravé straně 
(těžiště umístněno velmi blízko montážního 
bodu). Podávací válce PowerGrip, výfuková  
roura na kuličkové dráze příruby, kardanová  
hřídel s volnoběžnou spojkou aj.

Průměr štěpkovaného dřeva až 16 cm

Šířka posuvu 240 mm

Hmotnost   cca 680 kg

Požadovaný výkon pohonu: 
25-50 HP (13-36,8 kW), 540 ot./min.

Svědomitý  
„pracant“ 

Průměr štěpkovaného dřeva až 13 cm

Šířka posuvu 200 mm

Hmotnost   cca 440 kg

Požadovaný výkon pohonu: 
18-40 HP (13-29 kW), 540 ot./min.

Tříbodová zadní montáž (540 ot./min); rychle 
namontované, dřevo je štěpkováno také snadno 
a rychle. PowerGrip podávací válce, kardanová 

hřídel s volnoběžnou spojkou, nastavitelné  
velikosti štěpků aj.

Průměr štěpkovaného dřeva až 16 cm

Šířka posuvu 240 mm

Hmotnost   cca 550 kg

Požadovaný výkon pohonu: 
25-50 HP (13-36,8 kW), 540 ot./min.

Lehký štěpkovač, s tříbodovou zadní montáží, 
PTO (kardanová hřídel) (540 ot./min): vynikající 
Schliesing technologie štěpkování  pro menší 
traktory. Kardanová hřídel s volnoběžnou  
spojkou, paralelně vedený horní podávací  
válec, volně nastavitelné velikosti štěpků aj.

Průměr štěpkovaného dřeva až 19 cm

Šířka posuvu 240 mm

Hmotnost   cca 1,900 kg

235 MXRH:  35,6 hp / 26,2 kW 

čtyřválcový dieselový motor Kubota
300 MXRH:  45 hp / 33 kW, čtyřválcový  

turbo-dieselový motor Kubota

Silný štěpkovač s přední 
montáží k universálním  
motorovým strojům

Silný pásový štěpkovač určený pro nerovný 
terén; všechny provozní součástky stroje  
jsou uzpůsobeny pro práci v zalesněných  
oblastech. Profesionální podvozek (šířka dráhy/
kolejí 230mm, světlost od spodního dna stroje 
330 mm), dvě dostupné rychlosti (2,7 a 4 km/h), 
PowerGrip podávací válce se dvěma  
samostatnými hydraulickými motory, vnější  
zvuková izolace, výfuková roura na přírubě  
s kuličkovým ložiskem aj.

Průměr štěpkovaného dřeva až 19 cm

Šířka posuvu 240 mm

Hmotnost   cca 1,600 kg

Výkonný pásový  
štěpkovač  
s nastavitelnou  
výškou 

Silný  pásový štěpkovač

235 MXRS:  35,6 hp / 26,2 kW 

čtyřválcový dieselový motor Kubota
300 MXRS:  45 hp / 33 kW, čtyřválcový  

turbo-dieselový motor Kubota

Silný pásový štěpkovač s jednotlivě  
ovladatelnými pásy, výškově nastavitelný – 
ideální pro práci podél svahů (kompenzace  
sklonu do 30°), s maximální světlostí od  
spodního dna stroje (335 - 640 mm).  
Profesionální pásový podvozek se dvěma 
rychlostmi.

Profesionální štěpkovač s pohonem kardanové 

hřídele uzpůsobený pro přední montáž k  
universálním motorovým strojům. Vynikající 
všestranná viditelnost během jízdy, mimořádně 
praktický, s prodloužením výfukové roury pro 

výstup štěpku přímo na pracovní plochu  
(volitelně k dispozici).

Průměr štěpkovaného dřeva až 21 cm

Šířka posuvu 270 mm

Hmotnost   cca 980 kg

Požadovaný výkon pohonu: 
100-200 hp (74-147 kW)

Náš nejsilnější štěpkovač pro 
přední montáž k universálním 
motorovým strojům

Náš největší štěpkovač s pohonem kardanové 

hřídele uzpůsobený pro přední montáž k  
universálním motorovým strojům. Stroj je určen 
pro maximální průměry drceného dřeva nebo 
velké objemy, volitelně k dispozici prodloužení 
výfukové roury pro přímé nakládání z pracovní 
plošiny nebo kontejneru.

Průměr štěpkovaného dřeva až 30 cm

Šířka posuvu 340 mm

Hmotnost   cca 1,420 kg

Náš nejefektivnější štěpkovač 
pro práci v lese

Náš nejsilnější kotoučový štěpkovač  
s tříbodovou montáží, vhodný výhradně pro  
mechanizované nakládání, s dálkovým 
ovládáním (volitelně k dispozici radiové dálkové 

ovládání). Dále volitelně: jeřábový systém,  
PowerGrip podávací válce aj.

Průměr štěpkovaného dřeva až 30 cm

Šířka posuvu 340 mm

Hmotnost   cca 3,200 kg

Požadovaný výkon pohonu: 
100-200 hp (74-147kW)

Štěpkovač  vhodný  
pro práce  
v komunální sféře

Hydraulicky řízený štěpkovač,  přední montáž 
pro celou řadu nosičů komunálních zařízení  
(viz požadavky napájení pohonu). Paralelně 
vedený horní podávací válec, volně nastavitelné 
velikosti štěpků, odpojitelná výfuková roura aj.

Průměr štěpkovaného dřeva až 13 cm

Šířka posuvu 200 mm

Hmotnost   cca 440 kg

Požadovaný výkon pohonu: 
50-60 l/min ve 20 000Pa (200 bar)

Požadovaný výkon pohonu: 
140-240 hp (104-177kW)

V případě vložení velkého 
množství dřeva, je aktivová-
na Schliesing ochrana proti 
přetížení.

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

Model  2017

NOVINKA

Průmyslová volnoběžná spojka

Agrokom-tech Bryss s.r.o, Zahradní 27, CZ-783 72 Velký Týnec
Tel: +420 606 620 750, info@at-bryss.cz, www.at-bryss.cz

Stroje s motorovým pohonem Speciální stroje

175 MX

235 / 300 MX

425 EX/TX

 

495 EX/TX

200 MX

235 / 300 EX

550 MX

105 ZX
175 ZX 200 ZX

235 ZX

550 ZX

400 ZX 270°

400 ZX 270°
Fahrwerk

400 ZX

Stroje s pohonem od vývodové hřídele traktoru

235 / 300 MXRH
400 U

550 U 105 HX 550 ZX Forst

235 / 300 MXRS


