
ŠTĚPKOVAČE A DRTIČE

JASNÁ VOLBA PROFESIONÁLŮ

Váš prodejce:

ELKOPLAST CZ, s.r.o.
Štefánikova 2664, 760 01 Zlín
tel.: +420 575 571 000
fax: +420 575 571 099
mobil: +420 773 576 613
e-mail: elkoplast@elkoplast.cz

Štěpkovače a drtiče jsou určeny na štěpkování/drcení velkého množství dřevin (větve, stromky, odřezky od pil, klestí, 
zahradní odpad aj.). Zpracovaný materiál (štěpka) se využívá k mulčování, kompostování nebo jako palivo. 
Timberwolf vyrábí štěpkovače od roku 1984 a od roku 1997 si udržuje pozici největšího výrobce profesionálních štěp-
kovačů ve Velké Británii. Všechny stroje prochází pečlivým návrhem, zohledněním připomínek zákazníků a pečlivým  
doladěním všech detailů. 
Sortiment zahrnuje robustní hydraulické štěpkovače pro průměry 125–225 mm (pásové, tažené a PTO verze), doplněné  
o menší gravitační modely (ruční, tažené či PTO verze). 
Pásové, tažené a ruční verze disponují svým vlastním pohonem (benzinový či dieselový agregát), PTO verze je poháněna  
od vývodového hřídele traktoru.

U vybraných typů nabízíme:
• bezplatné předvedení stroje a krátkodobý pronájem,
• různé možnosti fi nancování.

Specifi kace

Více informací na www.elkoplast.cz
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typ max. Ø 

materiálu (mm)

typ podávání výkon 

v (t/h)

hmotnost 

(kg)

podvozek typ motoru výkon motoru 

kW/HP

TW 13/75 75
gravitační

až 0,75 188
ruční 

s kolečky

benzínový 

HONDA
9,6 /13

TW 18/100 100
gravitační

až 1,5 375
silniční 

nebržděný

benzínový  

Briggs&Stratton
13,4/18

TW 125PH 125
dva 

přítlačné válce
až 2 575

silniční 

nebržděný

benzínový 

HONDA
14,9 / 20

TW 150 DHB 150
dva 

přítlačné válce
až 4 737

silniční 

bržděný

diesel       

KUBOTA 4-válc.
26 / 35

TW 150 VTR 150
dva 

přítlačné válce
až 4 1080

pásový 

pevný

diesel      

KUBOTA 4-válc.
26 / 35

TW 190 TDHB 190
dva 

přítlačné válce
až 6,5 1018

silniční 

bržděný

turbo diesel      

KUBOTA 4-válc.
33 / 45

TW 190 TFTR 190
dva 

přítlačné válce
až 6,5 1335

pásový

pevný

turbo diesel       

KUBOTA 4-válc.
33 / 45

TW 190 TVGTR 190
dva 

přítlačné válce
až 6,5 1740

pásový, 

variabilní

turbo diesel       

KUBOTA 4-válc.
33 / 45

PTO/150H 150
dva 

přítlačné válce
až 3 400

3-bodové

uchycení

požadováno

25-60 HP
–


