ŠTĚPKOVAČE

Péče o životní prostředí a zajištění služeb

Představujeme novou řadu ručně
ovládaných štěpkovačů
Plnící otvor
Nový ruční podavač je lehčí a širší než předchozí modely. Jeho přední část je pevná, zatímco zadní je lehká a snadno se zvedne pro přepravu. Plnění je snadno
ovladatelné pomocí elektrických tlačítek umístěných
na obou stranách plnícího otvoru.
Žlutý bezpečnostní rám umístěný kolem plnícího otvoru zajišťuje bezpečnost uživatele?'okud dojde ke stlačení bezpečnostního rámu, podávací mechanizmus
sezastaví.
Řezací disk štěpkovače
Řezací disk štěpkovačů Junkkari (HJ172, HJ 252 a HJ
262) je vybaven čtyřmi noži, které lze plynule nastavit
podle požadované velikosti štěpky.
Řezací disk lze snadno modifikovat ze čtyř-nožové
verze na model se dvěma noži, pomocí krycích desek
(volitelné zařízení), které je možné snadno a rychle
namontovat na místo nainstalovaných dvou nožů. Toto
je ideální řešení např. při použití slabšího traktoru.
Podávací válce štěpkovače
Dřevěný materiál (stromy, kmeny) jsou vždy přiváděny
do štěpkovačů Junkkari s pomocí hydraulických podávacích válců. Podávání dřevní hmoty je snadné
bezohledu na to, zda má strom mnoho větví nebo se
jedná o holý kmen či masivní kus dekového materiálu.
No-Stress
Ochranný systém „No-Stress“ funguje velice jednoduše. Pokud se sníží otáčky traktoru, podávací zařízení se zastaví a podávací válce odsunou dřevní hmotu
od řezacího disku. .akmile se stroj roztočí zpět
na předepsané otáčk@  ddŪ
Ū.

Užitečné volitelné vybavení
Extra sada nožů
Dobrý stav jednotlivých nožů je prvořadý k zaručení
vysoké kvality štěpky a nízkých provozních nákladů.
Zkracuje čas na údržbu?oporučuje se disponovat náhradní sadou nožů.
Lamač štěpky řezacího disku
Lamač štěpky řezacího disku je namontován na nožích. Používá se pro zajištění stejné velikosti štěpky,
zejména pokud se štěpkují malé nebo tenké větvičky?
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Mluvíme ze zkušeností
Finská společnost Junkkari je výrobcem řezacích diskových štěpkovačů s více než 40tiletou tradicí. Za tuto dobu
stihla vyrobit přes 10.000 štěpkovačů různých modelů.
Pracovní princip těchto štěpkovačů je velmi jednoduchý.
Stromy jsou přiváděny směrem k řezacímu disku, který
dřevní hmotu postupně rozseká na štěpky. Podávací systém štěpkovače Junkkari je zajištěn buď hydraulickými
válci, nebo přívodním dopravníkem. Rychlost těchto podávacích válců nebo dopravníkového pásu je kontinuální
a snadno nastavitelnd.
Štěpka, která vzniká je dále drcena a odpadá za pracovní
řezací disk na vyhazovací lopatky, které ji vyfouknou
napožadované místo vyfukovacím komínem. JEDNODUCHÝ
A FUNKČNÍ PRINCIP!
Štěpkovače Junkkari jsou vyráběny ve Finsku z prvotřídních materiálů a komponentů. Například ložiska SKF se
používají v usazení řezacích disků a každý štěpkovač je
vybaven ochranným systémem „No-Stress“, který zajištuje bezpečnost obsluhy a stroje, díky čemuž je práce jednoduchá a pohodlná.
Všechny štěpkovače jsou dodávány s  Ū@ Ç
 vybaveným systémem proti přetížení a volnoběžnou
spojkou a je dimenzovaný podle každého modelu.

↑ U štěpkovačů Junkkari může být plynule nastavena velikost
štěpky dle potřeby použití. Produkce štěpky rovnoměrné kvality
zajišťuje využití zpracované dřevní hmoty i v náročnějších
odvětvích dřevařského průmyslu.

Poptávka po dřevě používaném jako obnovitelný energetický zdroj se v budoucnu bude jen zvyšovat, tudíž
zpracování dřevní hmoty se tak stane ještě více konkurenceschopnější na globálním trhu.
Ke zpracování dřevní hmoty vezměte v úvahu kvalitu
arentabilitu štěpkovačů Junkkari.

Junkkari HJ172
Nový model Junkkari HJ 172 je vhodný ke štěpkování
kmenů a větví do průměru 17 cm, řezací disk s průměrem
74 cm a vahou 106 kg.
Vkládání materiálu je pod úhlem 45 stupňů k řezacímu disku. Štěpkovač je vybaven vkládacím ústrojím se
dvěma podávacími válci jako standard.
Štěpkovač je nesen na 3-bodovém závěsu traktoru.
Nové vkládací ústrojí ručně ovládaného štěpkovače je
lehčí a širší, než u předchozích modelů?
Systém podávání materiálu se ovládá pomocí elektrických tlačítek a ochrana rotace „No-Stress“ je součástí
standardní výbavy.
HJ 172 je využitelný pro výrobu štěpky jako biopaliva,
práci v parcích nebo jako další energetický zdroj.
Štěpkovače HJ 172 je k dispozici ve dvou verzích
jako model G a GT. Model GT je oproti G vybaven
vlastním hydraulickým okruhem, nádrží a pumpou.
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Nové štěpkovače
Junkkari splňují
veškeré bezpečnostní
požadavky.

Junkkari HJ252
HJ 252 je jeden z nejoblíbenějších modelů ve své
velikostní kategorii! Tento model je vhodný
proštěpkování větších stromů až do průměru
25 cm, řezací disk s průměrem 94 cm a vahou 172 kg.
Štěpkovač HJ 252 s podávacím úhlem 45 stupňů je
k dispozici jako model G, GT a GTC.
Vzhledem k úhlu podávání 45 stupňů má štěpkovač velmi nízkou spotřebu energie ve své velikostní
kategorii. Standardní ochrana rotace „No-Stress“
zajišťuje, že štěpkovač může být poháněn i slabšími traktory.

Modely G, GT a GTC jsou traktory
nesené štěpkovače. Rozdíl mezi jednotlivými typy je takový, že model G
je připojený k traktoru pomocí PTO
hřídele a elektrických kabelů, jeho
podávací válce jsou poháněny hydraulikou z traktoru.
Modely GT a GTC jsou vybaveny
vlastním hydraulickým okruhem,
nádrží a pumpou, a tudíž nevyužívají
hydraulický olej traktoru.

Čtyři nože řezacího disku mohou být také plynule
nastavovány. Výsledkem jsou štěpky různých velikostí, podle požadavků a potřeb.
Štěpkovač je nesen na 3-bodovém závěsu traktoru.
↑ Ruční vkládání materiálu

Tento štěpkovač je vhodný k výrobě štěpků pro biopaliva, práci v parcích nebo jako další energetický
zdroj.

↑ Vkládací tunel pro hydraulický
nakladač
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HJ262 GTC →

Junkkari HJ262

Nový štěpkovač Junkkari HJ262 se liší od ostatních
modelů prostřednictvím systému přímého podávání.
Jedná se o robustní model nesený traktorem
na 3-bodovém závěsném systému a je vhodný
pro stromy o průměru do 26 cm, řezací disk s
průměrem 98 cm a vahou 256 kg. HJ 262 je
ideální pro výrobu štěpků na biopaliva.
Špičková kvalita štěpkovače s přímým podáváním
je vhodný i pro menší topící zařízení.
Úhel podávání na řezací disk štěpkovače HJ262


 stupňů, na rozdíl od jiných modelů Junkkari.
Podávání dřevní hmoty pod úhlem 90 stupňů minimalizuje vzdálenost mezi podávacími válci a noži
řezacího disku. To zajištuje rovnoměrnost řezu
i při výrobě velmi malých štěpek.
Díky širokému nastavení nožů řezacího disku může
model HJ 262 vyrábět štěpky všech velikostí
– od velmi malých po velké. Spotřeba energie
u tohoto modelu je zhruba o 20 % větší než u modelů
s úhlem podávání 45 stupňů.
HJ 262 je k dispozici s ručním podáváním
nebo může být vybaveno hydraulickým nakladačem.

Podávání pomocí hydraulického nakladače
Štěpkovače HJ252, GTC, a HJ262 jsou vybaveny samostatným
hydraulickým zařízením s vlastním okruhem, podobně
jako u typu GT. Typ s hydraulickým nakladačem se vyznačuje
robustností oproti modelům s ručním podáváním. Vstupní otvor
pro hydraulický nakladač a elektronické ovládání – viz? průvodce
řídící jednotky Wizard C+ control unit.
Plnění lze ovládat pomocí ovládací jednotky a pedálů z traktoru a
zároveň ovládat směr vyhazování komínem.
Standar ně je dodáván se systémem ochrany „No-Stress“.
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↑ Řídící jednotka Wizard C+ control unit a
pedály

Junkkari HJ320 C
Junkkari HJ320 je efektivní a kompaktní@traktorem nesený štěpkovač pro službaře. Jeho extrémně robustní
rám je vybaven přírubou, na kterou lze snadno namontovat hydraulický nakladač. Štěpkovač je k dispozici
s běžným plnícím otvorem nebo podávacím dopravníkem.
Vysoce odolný řezací disk štěpkovače HJ 320, s průměrem 126 cm a vahou řezacího disku 520 kg,
.e vybaven čtyřmi noži, díky nimž se řadí mezi vysoce výkonný stroj ve své velikostní kategorii. Podávání
pod úhlem 60 stupňů snižuje energetickou náročnost
aumožňuje vysokou produkci.

↑ HJ320 a HJ500 model s modernizovaným dopravníkovým
pásem. Délka pásu je 150 cm a je lépe přizpůsobený k
práci se zbytky po těžbě.

Stejně jako u všech typů Junkkari mohou být čtyři nože
řezacího disku plynule přenastavovány pro různé velikosti štěpek.
Štěpkovač HJ 320 je k dispozici pouze s podávacím jeřábem. Hydraulická podpora štěpkovače zajišťuje stabilní a bezpečné podávání.
Podobně jako u jiných modelů s hydraulickým nakladačem se štěpkovač ovládá pomocí řídící jednotky Wizard
C+ control unit a pedály. Ochrana rotace „No-Stress“ je
standardním vybavením tohoto systému.
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↑ Všechny štěpkovače Junkkari, které jsou vybaveny hydraulickým nakladačem jsou dodávány s novou
jednotkou Wizard C+ control unit ve standardní výbavě. Tato jednotka slouží k ovládání natočení výfukového
komínu, podávacích válců a systému „No-Stress“ proti přetížení. Podávací válce mohou být taktéž ovládány
nožními pedály.

Junkkari HJ500 C
Junkkari HJ500 je vysoce výkonný tažený štěpkovač
pro štěpkování stromů do průměru 45cm, řezací disk
sprůměrem 138 cm a vahou 650 kg.
Se svou vysokou kvalitou a nízkou energetickou náročností je HJ500 konkurenceschopným štěpkovačem
na trhu.

↑ HJ320 a HJ500 vstupní otvor

Vstupní otvor je v přední části štěpkovače pod úhlem
45 stupňů. Obsluha traktoru má velmi dobrý výhled
zkabiny traktoru směrem k plnícímu otvoru, umožňující
snadnou kontrolu velikosti štěpků, díky níž je práce plynulá a efektivní.

Užitečné volitelné vybavení:
Lamač štěpky řezacího disku
HJ320 a HJ500
/Dmač štěpky řezacího disku je
namontován na nožích. Používá
se pro zajištění stejné velikosti
štěpky, zejména pokud se štěpkují
malé a tenké větvičky


Za optimálních podmínek je štěpkovač HJ500 schopný
vyprodukovat vice než 100 m3 za hodinu. Kvalitu a velikost štěpků lze plynule upravovat dle potřeby.
Často získaný výkonný traktor pro zemědělské práce
zůstává nevyužit významnou část roku, proto štěpkování nabízí další zdroj příjmu, pro které je HJ500 velmi
dobrou ekonomickou volbou.

Lamač štěpky komory pro
HJ320 a HJ500.
Nainstalovaný lamač štěpky
komory v kombinaci s lamačem
štěpky řezacího disku zajišťují
rovnoměrnou kvalitu štěpek.
← Štěpkovací nože HJ 500
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ŠTĚPKOVAČE
MODELY
Velikost vstupního otvoru (cm)

HJ172 G/GT

HJ252 G/GT/GTC

HJ262 G/GT/GTC

HJ320 C

HJ500 C

20 × 20

26 × 26

26 × 26

35 × 35

45 × 45

Průměr řezacího disku (cm)

74

94

98

126

138

Váha řezacího disku (kg)

106

172

240

520

650

4

4

4

4

2❷

540–1,000

540–1,000

540–1,000

540–1,000

540–1,000

3–20

3–20

3–20

5–18

5–20

Počet nožů (ks)
Otáčky kardanu (ot./min)
Síla štěpky (mm)
Maximální průměr materiálu (cm)

17

25

26

32

45

3–15

7–30

7–30

10–80

20–100

30–50 (40–70)

30–66 (40–90)

40–90 (55–125)

672/727

825/853/854

870/920/930

2,400–2,900

3,300–4,200

Délka v pracovní pozici (cm)

240

255/255/230

260/260/230

280–320

430–483

Délka v přepravní pozici (cm)

200

210/210/230

200/210/230

280-320

430-483

Šířka v pracovní pozici (cm)

250

270/270/220

134

300

320

Šířka v přepravní pozici (cm)

209

229

134

230

245

Výška v přepravní pozici (cm)

301

320

290

Výkon (m³/h)
Požadovaný příkon kW (hp) ❶
Váha (kg)

Hydraulické vkládací válce
Hydraulické vkládání s vlastním okruhem
Prodloužení výfukového komínu
Lamač štěpky řezací disku
Lamač štěpky komory

315
295
Standardní/2 nebo 1 podávací válec
+ Dopravníkový pás

Standardní/2
-/Standardní

-/Standardní/Standardní

-/Standardní

Standardní

Standardní

-

Volitelný 1 metr

/Standardní
Volitelný 1 metr

Volitelný 0.5 metr

Volitelný 0.5 metr

Volitelný

Volitelný

Volitelný

Volitelný

Volitelný

-

-

-

Volitelný

Volitelný

No-Stress
Příprava pro plnění nakladačem

120–185 (160–250) 110–185 (150–250)

Standardní pro všechny nové typy
-

Pouze GTC modely ve standardu

Naklápění horní komory válce

-

-

-

Hydraulický zdvih horních zvedacích válců

-

-

-

Standardní
Volitelný

Volitelný

Volitelný (Standardní dopravníkový pás)

Výrobky Junkkari jsou pro svou spolehlivost vyhlášeny více
než 60 let. Dnes je společnost Junkkari Oy jedním z největších
finských podniků pro výrobu zemědělských strojů. Tato značka
je členem skupiny MSK Group.
Za léta praxe jsme získali důvěru klientů skrze kvalitní zpracování,
neustálý vývoj a reakcí na požadavky uživatelů. Díky vašemu
úspěchu jsme úspěšní i my. Této filosofie se budeme nadále držet
i do budoucna.

Výrobce

Prodej

Tel. +358 (0)10 480 2200

Klostermanova 1258

junkkari@msk.fi

Žamberk 564 01

www.junkkari.fi

www.agrokonzulta.cz

Junkkari Oy, 62375 Ylihärmä

AgroKonzulta Žamberk spol. s r.o.

