
KOMPAKTNÍ DESIGN. S vlečnou 
hmotností pouze 750 kg a při přepravní 
délce 276,1 cm je tento kompaktní model  
štěpkovače vhodný pro menší projekty, 
zvládne však pojmout i rozsáhlé kusy 
materiálu. Vyprazdňovací komín se pro 
přepravu a pro uložení jednoduše sklopí z 
pracovní výšky 240 cm do výšky 193 cm.

OTOČNÝ STŮL 360°. Stůl se otáčí o 
360° a tím jej lze otočit podle potřeby. 
Díky této vlastnosti má štěpkovač nejen 
snadné podávání, ale výrazně zvyšuje 
bezpečnost při práci např. podél silnice.

DVA HORIZONTÁLNÍ PODÁVACÍ 
VÁLCE. Štěpkovač je vybaven dvojicí 
vodorovných podávacích válců, které  
napomáhají zpracovat i objemné  
materiály. Dva horizontální válce  
zajišťují plynulý přísun materiálu k  
štěpkovacímu disku.

SYSTÉM AUTOFEED II. Systém 
AutoFeed II v zájmu zvýšení produktivity 
sleduje rychlost otáčení motoru a  
automaticky zastaví podávání válce.

SPODNÍ / BOČNÍ OCHRANNÝ RÁM. 
Bezpečnostní rám je strategicky umístěn 
tak, aby mohl pracovník obsluhy strčit do 
bezpečnostního rámu sám dle potřeby nebo 
automaticky v případě nouzové situace.

VYSOKÁ KAPACITA PRO 
PODÁVÁNÍ MATERIÁLU. Štěpkovač 
BC160XL má vstupní otvor 16x20 cm 
a pro průběžné podávání materiálu je 
vybaven spodním válcem umístěným 
napevno a  pohyblivým horním válcem  
s optimální přítlačnou silou.
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MOTOR
Výrobce: Kohler KDW1003
Typ: Diesel
Celkový výkon: 26 HP (19,4 kW)
Maximální točivý moment: 59 Nm
Počet válců: 3
Chlazení: vodou
Hlučnost: 121 dB

SPECIFIKACE
Hmotnost: 750 kg
Hmotnost (svislé zatížení na kouli): 46 kg
Délka přepravní: 276,1 cm
Šířka: 154,9 cm
Výška přepravní: 247,9 cm
Vstupní otvor: 16x 20 cm

ŘEZNÝ SYSTÉM
Hmotnost: 86 kg
Šířka: 24 cm
Řezný kotouč (průměr): 59,9 cm
Rychlost otáčení: 1800 ot/min.
Počet nožů: 3 ks, A8 ocel
Bezpečnostní systém: 2 pozice  

BC160XL ŠTĚPKOVAČ

PODÁVACÍ SYSTÉM
Počet podávacích válců: 2
Podávací válec horní- průměr: 20,1 cm
Podávací válce: Horizontální podávací válce
Přítlačná síla: 300,2 kg
Vzdálenost od disku: 4,1 cm

Poznámky:

OBJEMY
Palivová nádrž: 18 litrů
Hydraulická nádrž: 18 litrů

VÝSTUPNÍ SYSTÉM
Výška komínu: 247,9 cm

PODÁVACÍ STŮL
Šířka: 106,9 cm
Délka: 154,9 cm
Výška: 77 cm

PODVOZEK
Světla: 12 V 
náprava / odpružení: Alko Euro + 900, jedna osa
Brzdy: bubnové
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