MORBARK Model 22&30
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Chiparvestor

MORBARK

®

“Přeměňte váš dřevný odpad na vysoce
rentabilní produkt...”
Společnost Morbark udává trend v oblasti štěpkování v posledních 4. až 5. dekádách. Nastolila a udržuje vysoké
standardy kvality a produktivity s modely Morbark 22RXL a Morbark 30RXL Total Chiparvestor . Termíny jako:
produktivita, kvalita štěpky a návratnost investic se promítají do těchto nejlepších štěpkovačů, které trh v současné
době nabízí. Patentovaná technologie podávání materiálu se třemi podávacími válci a pohyblivou podlahou podávacího
stolu, zajišťuje synchronizované a řízené podávání materiálu do štěpkovače a následnou produkci vysoce kvalitní,
normované štěpky. Štěpkovače značky Morbark vynikají hned v několika kategoriích, jako například: jednoduchý
transport, pevnost a trvanlivost, funkčnost hydraulického systému a celková kontrola kvality stroje. Podávací ústrojí je
zkonstruováno z oceli třídy T-1, pro vyšší odolnost, životnost a snížení váhy stroje. Počínaje zdokonaleným procesem
lakování, testováním štěpkovacího disku pomocí ultrazvukové technologie a celkové finální kontroly stroje, která je
prováděna nezávislým týmem odborníků se daří udržet výjimečnou kvalitu zpracování, která je u modelů Morbark
22RXL a 30RXL dobře patrná. Štěpkovače mohou nabídnout mnoho standardních funkcí jako například 30“ (762 mm)
široký řetězový podávací stůl s bočnicemi, tří válcový podávací systém, separátor nečistot s deflektorem, hydraulicky
ovládaný, teleskopický odvod materiálu, hydraulicky ovládanou kabinu operátora, hydraulickou ruku typu Morbark
1000 ovládanou joysticky, zadní stabilizátory a mnoho dalších. Dále je možné objednat mnoho volitelného vybavení
jako je reverzní ventilátor motoru, čtyř nebo šesti nožový štěpkovací disk, elektronický snímač otáček, různé typy
a výkony motorů, různé typy spojek stroje – PT tech, nebo Twin Disc (mokrý, nebo suchý model), odvod materiálu
pro plnění návěsu kamionu bokem nebo vrchem, halogenové pracovní osvětlení a další. Oba modely je také možné
objednat jako model NCL, bez kabiny operátora, nakladače a podávacího řetězového stolu, se čtyřmi podávacími válci
a dálkovým ovládáním.

Morbark Wood Hog Model 7600

Technické
specifikace...
Stroje Morbark 22RXL a 30RXL, které společnost
OBMtec BV prodává na Evropském trhu, jsou velmi
rozdílné od strojů prodávaných v USA v mnoha
ohledech, jako například:
- Tří nápravový podvozek, splňující Evropské
normy, vzduchové brzdy, osvětlení, vše v souladu s
Evropskými směrnicemi.
- Prodloužený řetězový podávací stůl s bočnicemi
pro snazší podávání materiálu.
- Podávací ruka Evropské produkce, pro zvýšení
rychlosti nakládání.
- Hydraulicky ovládaná, výsuvná kabina operátora,
pro vyšší komfort obsluhy stroje.
- Bezpečnostní kryty na hřídelích, hnacích řemenech
a vysokotlakých hadicích (všude tam, kde se
pohybuje obsluha stroje a vzniká riziko zranění) v
souladu s CE předpisy.
- Bezpečnostní vypínače v každém rohu stroje.
- Sy-klone předčistič vzduchu.
- Obslužné můstky a nášlapy, pro výměnu nožů a
další údržbu stroje.

Specifikace:

Model 22

Model 30

Výkon

do 1050 HP

do 1200 HP

Průměr disku

75” (1.905 mm)

83” (2.108 mm)

Max. průměr materiálu

Ø 22” (559 mm)

Ø 30” (762 mm)

16 - 50 mm

16 - 50 mm

Objem palivové nádrže

1.500 l

1.500 l

Objem hydr. nádrže

1.100 l

1.100 l

Šířka stroje

max. 3 m

max. 3 m

Výška stroje

max. 4,2 m

max. 4,2 m

Váha stroje

do 38 t

do 39 t

Délka stroje

do 12,65 m

do 12,65 m

Frakce materiálu

Prodejce:

OBMtec BV

Franklinstraat 9;
9285 WT Buitenpost (NL)
T: +31 (0) 5 11 - 42 45 55
F: +31 (0) 5 11 - 42 39 63
E: info@obmtec.com
I: www.obmtec.com

