
ŠTIEPKOVAČE A DRVIČKY

JASNÁ VOĽBA PROFESIONÁLOV

Váš predajca:

ELKOPLAST Slovakia, s. r. o.
M. R. Štefánika 627/22
914 51 Trenčianske Teplice
GSM : +421 911 410 200
tel.: +421 326 491 329 
e-mail: elkoplast@elkoplast.sk

Štiepkovače a drvičky sú určené na štiepkovanie/drvenie veľkého množstva drevín (konáre, stromky, odrezky, kry, 
záhradný odpad). Spracovaný materiál (štiepka) sa využíva na mulčovanie, kompostovanie alebo ako palivo.
Timberwolf vyrába štiepkovače od roku 1984 a od roku 1997 si udržuje pozíciu najväčšieho výrobcu profesionálnych 
štiepkovačov vo Veľkej Británií. Všetky stroje prechádzajú starostlivým návrhom, zohľadnením pripomienok zákazníkov 
a starostlivým doladením všetkých detailov.
Sortiment zahrňuje robustné hydraulické štiepkovače pre priemer 125–225 mm (pásové , ťažné a PTO verzie), doplnené 
o menšie gravitačné modely (ručné, ťažné a PTO verzie).
Pásové, ťažné a ručné verzie disponujú svojim pohonom (benzínový alebo dieselový agregát), PTO verzia je poháňaná od 
vývodového hriadeľa traktora .

Pri vybraných typoch ponúkame : 
• bezplatné predvedenie stroja a krátkodobý prenájom,
• rôzne možnosti fi nancovania.

Špecifi kácia

Viac informácií na www.elkoplast.sk

typ max. Ø 

materiálu (mm)

typ podávania výkon 

v (t/h)

hmotnosť 

(kg)

podvozok typ motora výkon motora 

kW/HP

TW 13/75 75
gravitačné

až 0,75 188
ručný 

s kolesami

benzínový 

HONDA
9,6 /13

TW 18/100 100
gravitačné

až 1,5 375
cestný 

nebrzdený

benzínový  

Briggs&Stratton
13,4/18

TW 125PH 125
dva 

prítlačné válce
až 2 575

cestný 

nebrzdený

benzínový 

HONDA
14,9 / 20

TW 150 DHB 150
dva 

prítlačné válce
až 4 737

cestný

brzdený

diesel       

KUBOTA 4-válc.
26 / 35

TW 150 VTR 150
dva 

prítlačné válce
až 4 1080

pásový 

pevný

diesel      

KUBOTA 4-válc.
26 / 35

TW 190 TDHB 190
dva 

prítlačné válce
až 6,5 1018

cestný, 

brzdený

turbo diesel      

KUBOTA 4-válc.
33 / 45

TW 190 TFTR 190
dva 

prítlačné válce
až 6,5 1335

pásový

pevný

turbo diesel       

KUBOTA 4-válc.
33 / 45

TW 190 TVGTR 190
dva 

prítlačné válce
až 6,5 1740

pásový, 

variabilný

turbo diesel       

KUBOTA 4-válc.
33 / 45

PTO/150H 150
dva 

prítlačné válce
až 3 400

3-bodové

uchytenie

požadované

25-60 HP
–

TW 150 
DHB

TW 190 
TVGTR

TW 125 
PH

TW 
PTO/150H

TW 
18/100 G


