Morbark model 2600 Wood Hog, má taktéž
přezdívku ,, Baby Hog“, je to poslední přírůstek
do rodiny Morbark Wood Hog.
Tento stroj je stejné kvality a odolnosti, jak je u
firmy Morbark zvykem.
Morbark 2600 je určen pro uživatele, kteří
nepotřebují výkony vyšších řad drtičů firmy
Morbark a vyplňuje prázdné místo na trhu
drtičů.
Tento stroj je taktéž oblíben pro jeho
kompaktnost, snadný transport a nastavení.
Zvláště vhodný je pro zpracování těžebních
zbytků a lehkého demoličního odpadu.
Výkon stroje se pohybuje okolo 25 tun za
hodinu v závislosti na druhu zpracovávaného
materiálu.

Morbark 2600 vážící 11,000 kg, snadno splňuje
požadavky na dopravu i do těžko dostupných
lokalit.
Stroj je osazován motory od 193 kw ( 260 HP )
Tak jako ostatní drtiče Morbark, je i 2600
standardně osazen systémem řízení stroje IQAN.
Tento v pravdě variabilní systém umožňuje
automaticky nastavovat podávání materiálu,tlak
a pozici podávacího válce pro optimalizaci
výkonu stroje a motoru.
Skládací dopravník s volitelnou délkou a
magnetickou koncovou kladkou, velkou škálou
sýt určujících velikost výsledného materiálu,
jen zvyšuje oblibu stroje Morbark 2600.

Tracks

Morbark 2600 pásová verze, je všestranný
kompaktní stroj, stejné konstrukce jako verze s
podvozkem, doplněná o možnost manipulace se
strojem například z kabiny nakladače, pomocí
dálkového ovladače, stejně jako při ovládání
otáček motoru a nastavení podávání materiálu.

Morbark 3800 Wood Hog je vysoce výkonný
horizontální drtič, určený ke zpracování různých druhů
dřevních odpadů.
Drtící ústrojí tohoto stroje je vyvinuto s důrazem na
dlouhou životnost a odolnost.
Materiál je nakládán do násypky o objemu 6,7m3 s
výkonným podávacím řetězovým ústrojím posouvajícím
materiál směrem k horizontálnímu podávacímu válci.
Podávací válec je poháněn vnitřním planetovým
ústrojím bez řetězů a ozubení.
To znamená vyšší otáčky a nižší náklady na údržbu a
trvanlivost ústrojí. Materiál zpracovaný rotorem je
následně odváděn výložníkovým dopravníkem o šířce
90cm. do výšky 514cm. Dopravník je osazen koncovou
magnetickou kladkou pro separaci drobného železného
materiálu.

Standardní vybavení stroje obsahuje elektronicky ovládaný
podávací systém sledující otáčky motoru, bezpečnostní
vypínače, dálkové ovládání a systém proti přetížení stroje.
Nadto jsou stroje standardně osazeny systémem řízení
IQAN zajišťujícím maximální produkci materiálu
při zachování optimálních otáček motoru.

Morbark 4600 vám nabízí vysoký výkon, za přijatelnou
cenu. Model 4600XL patří do rodiny výkonných drtičů
značky Morbark zvaných Wood Hog’s.
Výkon stroje, jehož drtící ústrojí je navrženo s ohledem
na maximální výkon v závislosti na typu motoru, sít
stroje a druhu materiálu se pohybuje až k 100 tunám
materiálu za hodinu.
Stroj lze osadit motory o výkonu od 860 do 1050 hp. Z
důvodů dodržení provozních norem, snazší a rychlejší
přepravy je stroj osazen tří nápravovým podvozkem.

Z důvodu zrychlení zpracování zbytků po těžbě, palet,
pařezů a dalšího materiálu je model 4600XL vybaven
výkonným rotorem, s pevnými držáky drtících
kladiv,osazenými dvoustrannými návarovými, otočnými
kladivy, nebo tvrdokovovými, výměnnými kladivy a
nahrávači.
Prostorná (10,2 m3) násypka stroje, vybavená
podávacími řetězy, posunuje materiál k podávacímu
válci a drtícímu ústrojí. Po zpracování je materiál
odváděn pomocí vynášecího dopravníku s vykládací
výškou 505cm a šířkou 91cm.
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