
ŠTĚPKOVAČE
Od péče o životní prostředí po podnikání



Finská společnost JUNKKARI  je výrobcem diskových štěpkovačů s více, než třicetile-

tou tradicí. Za tuto dobu stihla vyrobit přes 10.000 štěpkovačů různých modelů.

Pracovní princip těchto štěpkovačů je velmi jednoduchý. Posunovat materiál 

směrem k řezacím diskům, buď ručně bez vkládacího mechanizmu, nebo pomocí 

hydraulicky poháněných vkládacích válců. Rychlost těchto válců je kontinuální a 

snadno nastavitelná.

Štěpka, která vzniká je dále drcena a odpadá za pracovní disk na vyhazovací lopatky, 

které ji vyfouknou na požadované místo vyfukovacím komínem. JEDNODUCHÝ A 

FUNKČNÍ PRINCIP! 
Dřevěný materiál je vhodný k použití jako zdroj energie a v budoucnu předpokládámě 

jeho stoupající popularitu. Začíná být stále více konkurenceschopný na nestálých 

světových trzích. To platí i o odolných a učinných štěpkovačích JUNKKARI!

Klasický model štěpkovače JUNKKARI. Nejmenší model z celé řady si prozatím zachoval 

původní červenou barvu, zatímco ostatní modely byly inovovány. HJ4 je ideální pro práci 

podniků údržby zeleně v městech, obcích a pro úklid hmoty štěpkováním. Vkládání 

materiálu je pod úhlem 45°. Pracovní nože vtahují hmotu dovnitř samy, což celkově 

snižuje požadovaný příkon. Model HJ-4 je vyráběn ve dvou verzích, M nebo G a je 

vhodný ke štěpkování materiálu do 10cm.

Zkušenosti hovoří

↑ Velikost štěpky lze nastavit dle vašich potřeb. 
Štěpka je stejnoměrné velikosti a tudíž je vhodná k 
využití v nejnáročnějších podmínkách.

Junkkari HJ-4

↓ Třemi pracovními noži lze nastavit 
požadovanou velikost štěpky. Lopatky 
montované za noži dokončí štěpkování a 
efektivně vyfouknou štěpku na určené místo 
nastavitelným výfukovým komínem.

↑ HJ-4 M model je štěpkovač s mechanickým 
vkládáním. Nemá samostatný vkládací mech-
anizmus. Je určen ke štěpkování drobných 
kmenů do 10cm a nepříliš rozvětvených větví.

↓ HJ-4 G model  je štěpkovač s hydraulick-
ým podávacím mechanizmem. Jeden vkládací 
válec je poháněn hydraulikou traktoru.



Nový model JUNKKARI HJ-170 je štěpkovač vhodný ke štěpkování kmenů a větví do

17cm průměru. Vkládání materiálu je stejně jako u menšího modelu pod úhlem 45°.

Štěpkovač HJ-170 je k dispozici ve třech verzích, M, G a Mob. První dva jsou kla-

sické traktorem nesené modely JUNKKARI. Verze Mob má svůj vlastní podvozek a 

lze ho snadno převážet z místa na místo na závěsném zařízení např. automobilu.

Samotná pracovní jednotka tohoto modelu je shodná s verzí G, ale je oproti němu 

poháněna 35hp diesel motorem a vlastním hydraulickým okruhem.

Junkkari  HJ-170

↑ Na obrázku je ukázan hydraulický vkládací 
mechanizmus HJ-170 G. Stroj má jeden vklá-
dací válec poháněný hydraulikou traktoru. Směr 
otáček válce je ovládán rukojetí rámu.

↑ Model HJ-170 má čtyři pracovní nože, které 
lze nastavit na požadovanou velikost štěpky. 
Lopatky umístěné za noži dokončí štěpkování a 
efektivně vyfouknou štěpku na určené místo 
nastavitelným výfukovým komínem.

Nový moderní design neseného štěpkovače
HJ-170 zahrnuje samostatný nosný rám a 
několik uživatelských vylepšení. Štěpkovač je 
dodáván ve verzi M - bez vkládacího ústrojí a 
verzi G - (na obrázku) s vkládacím 
mechanizmem. Obě verze jsou vybaveny 
patentovaným bezpečnostním mechanizmem 
pro zastavení vkládání. Tento systém je 
ovládán obsluhou stroje.

HJ-170 Mob



Nový model štěpkovače JUNKKARI HJ-250 je ideální pro štěpkování větších kusů 

dřeva. Jedná se o velmi populární model ve všech zemích Evropy. Jeden z důvodů je, 

že tento model lze využít i pro štěpkování dřeva až do průměru 25, čímž je využitelný 

pro tvorbu štěpky jako biopaliva, práci v parcích nebo jako další energetický zdroj. 

Vkládání u modelu HJ-250 není přímé, ale pod úhlem 45°. Pracovní nože vtahují 

materiál částečně samy, čímž snižují požadovaný příkon traktoru. Vyrábí se ve třech 

verzích: M, G a GT.

Junkkari HJ-250

↑ HJ-250 G je model s hydraulickým 

vkládacím systémem, kde dva vkládací 

válce jsou poháněny hydraulikou traktoru. 

Model HJ-250 GT je téměř identický stroj: 

jediný rozdíl oproti standardní verzi je, že 

tento model má vlastní hydraulický okruh 

se samosatným čerpadlem a olejovou 

nádrží. Pro pohon vlastního štěpkovače 

tedy postačuje pouze kardan od traktoru.

Třetím možným provedení je 

mechanická verze HJ-250 M bez 

vkládacího systému. Z bezpečnostních 

důvodů jsou všechny modely M 

vybaveny patentovaným bezpečnost-

ním systémem, ovládaným obsluhou 

stroje.

↑ Nová konstrukce výfukového komínu 

zajišťuje plynulý tok materiálu a snadnou 

manipulaci.

→ Model HJ-250 může být volitelně 

vybaven hydraulickou rukou s dalším 

příslušenstvím, které zahrnuje: zesílený 

vstupní tunel, No-Stress systém proti 

přetížení a elektronické ovládání vkládání 

a otoče komínu.



HJ-261 je nový model s přímým vkládáním hmoty do průměru 26cm. Jedná se o 

model speciálně navrhnutý pro výrobu štěpky určenou jako biopalivo, obnovitelného 

energetického zdroje a štěpky k topení v automatických kotlích. Kvalitní štěpka 

téměř stejné velikosti produkovaná tímto štěpkovačem je odsekávána napříč 

dřevními vlákny. Vkládání svírá k nožům úhel 90°. 

Největší rozdíl proti původnímu modelu HJ-260 je vyšší kvalita výsledného produktu

díky optimalizovnému vstupnímu prostoru. Průměr řezacího disku se proti původní-

mu HJ-250 zvýšil na 98 cm a délka nožů na 35 cm.

HJ-261 je vyráběn ve dvou verzích, G a GT. G model má vkládací ústrojí se dvěma 

válci poháněnými hydraulikou traktoru, zatímco GT model má vlastní systém s 

hydraulickým čerpadlem a olejovou nádrží. Stejně jako HJ-250, tak i HJ-261 může být 

osazen hydraulickou vkládací rukou s tímto příslušenstvím: zesílený vstupní tunel, No-

Stress systém pro přetížení a elektronické ovládání vkládání a výfukového komínu.

Junkkari HJ-261   

Disky modelů HJ-250 a HJ-261  jsou osazeny 

čtyřmi pracovními noži, které lze nastavovat 

dle požadované velikosti štěpky. Lopatky 

montované za noži dokončí štěpkování a efek-

tivné vyfouknou štěpku na požadované místo 

nastavitelným komínem.
 HJ-261 s manuálním vkládáním.



↑ HJ-500-štěpkovač lze snadno 

kombinovat s hydraulickými nakladači 

JUNKKARI.

← HJ-500 vstupní tunel.

← HJ-500 model s modernizovaným do-

pravníkovým pásem. Délka pásu je 150 cm 

a je lépe přizpůsobený k práci se zbytky po 

těžbě. 



HJ-500 je vysoce výkonný robustní štěpkovač, který lze využít pro práci se dřevem do 

45 cm.

Štěpkovač je vhodný pro službaře a plně konkuruje bubnovým strojům stejné velikosti. 

Značnou výhodou stroje HJ-500 je velmi nízká spotřeba energie, vysoká produktivita 

a výrazně nižší cena. 

Vkládací tunel HJ-500 je nastaven na úhel 45° proti čelu štěpkovače. Z kabiny traktoru 

je na vkládací tunel dobře vidět a je poskytnut celkově lepší přehled o dění okolo stroje. 

Materiál je možno velmi snadno vkládat a zajistit tak rychlý a hladký průběh štěp-

kování.

Štěpkovač HJ-500 je schopen vyprodukovat až 100m3 štěpky za hodinu. Štěp-

ka je uniformní a její velikost lze snadno nastavit dle aktuální potřeby.

Junkkari HJ-500

→ Vedle nového designu je na HJ-500 
přebudovaný kupříkladu hydraulický sys-

tém nebo otoč výfukového komínu.

↑ Všechny štěpkovače JUNKKARI, které jsou 

vybaveny hydraulickým nakladačem jsou 

dodávány s novou jednotkou Wizard C+ ve 

standardní výbavě. Tato jednotka slouží k 

ovládání natočení výfukového komínu, 

vkládacích válců a systému No-Stress proti 

přetížení. Vkládací válce mohou být taktéž 

ovládány nožními pedály.



MODEL HJ-4 M * G HJ-170 M * G * Mob HJ-250 M * G * GT HJ-261 G * GT HJ-500 C
Velikost vstupního otvoru  (cm) aukon 20 x 17 20 x 20 26 x 26 26 x 26 45 x 45
Průměr řezacího disku (cm) 43 74 94 98 138
Váha řezacího disku (kg) 45 106 172 240 650
Počet nožů (ks) 3 4 4 4 2 ❷
Otáčky kardanu (ot./min) 540-1000 540-1000 540-1000 540-1000 540-1000
Síla štěpky (mm) 4-12 3-20 3-20 3-20 5-20
Maximální průměr materiálu (cm) 10 17 25 26 45
Výkon (m³/h) 2-6 4-8 7-30 7-30 20-100
Požadovaný příkon ❶ (kW/hp) 10-35 / 14-50 20-50 / 27-70 ❸ 20-66 / 27-90 40-90 / 55-125 80-150 / 110-200
Váha (kg) 172 * 250 520 * 550 * 1120  530 * 650 * 690 870 * 920 2500
Délka v pracovní pozici (cm) 125 * 170 145 * 220 * 455 170 * 240* 240 240 430-483
Délka v přepravní pozici (cm) 120 * 120 120 * 160 * 370 140 * 175 * 175 175 430-483
Šířka v pracovní pozici (cm) 150 * 165 150 * 160 * 205 160 * 220 * 220 134 300
Šířka v přepravní pozici (cm) 145 * 125 120 * 160 * 205 105 * 150 * 150 134 230
Výška v přepravní pozici (cm) 190 240 * 240 * 298 275 290 315
Hydr. vkládací váce / počet válců opce / 1 opce / 1 ❸ opce / 2 standard / 2 standard / 2
Hydraulické vkládání s vlastním okruhem - opce ❸ opce opce standard
Prodloužení výfukového komínu - - opce opce 1m opce 0,5m
Lamač štěpky disku opce opce opce opce opce
Lamač štěpky v komoře - - - - opce
No-Stress opce/standard (mob)     opce opce opce standard
Příprava pro plnění nakladačem - - opce opce standard
Naklápění horní komory válce - - - - opce
Hydr. zdvih horních vkládacích válců - - - - opce

Výklad k tabulce: * odděluje jednotlivé modely mezi sebou (M * G * GT) pro odlišení jejich tech. specifikací

❶ Nastavení nožů, ostrost, nastavení, velikost a druh dřeva se kterými pracuju má značný vliv na výsledný výkon stroje a požadovaný příkon

❷ Ostří je složeno ze dvou částí

❸ HJ-170 Mob- verze je osazena 35hp Kubota V1505 4-válcovým diesel motorem, vlastní hydraulikou a jedním vkládacím válcem. No-stress 

jištění proti přetížení jako standard.

Lamač štěpky disku je namontován na nožích. 

Používá se pro zajištění stejné velikosti štěpky, 

zejména pokud se štěpkují malé a tenké 

větvičky nebo krajiny.

Lamač štěpky komory. Volitelná výbava 

navíc pro zajištění stejné velikosti štěpky. 

Jedná se o výbavu pouze pro HJ-500.

No Stress systém Wizard C. Ochrana proti 

přetížení má další praktické funkce jako je 

počítadlo motohodin a údržby.

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 kvalitnímu zpracování, 

neustálému vývoji a reakcí na požadavky uživatelů. Díky vašemu 

úspěchu jsme úspěšní i my. Této filosofie se budeme nadále držet i 

do budoucna.
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