OD OCHRONY ŚRODOWISKA PO PROCE NA ZLECENIE

ROZDRABNIACZE

Z WŁASNEGO
DOŚWIADCZENIA

Firma Junkkari produkuje rozdrabniacze tarczowe.
Nasza firma posiada trzydzieści lat doświadczeń w tej
dziedzinie i wyprodukowała ponad 10000 tego typu
urządzeń.
Zasada działania rozdrabniacza tarczowego polega na
przesuwaniu drzew w kierunku tarczy tnącej, która
odcina pojedyncze zrębki. Drewno jest podawane do
rozdrabniacza bez korzystania z podajnika lub też za
pomocą hydraulicznych wałków podających. Prędkość
wałków jest stała i można ją łatwo regulować.

W rozdrabniaczach
firmy Junkkari
wielkość zrębków
może być regulowana
stosowanie do potrzeb
użytkownika.
Ich jakość jest
jednorodna, co umożliwia ich
bezpieczne wykorzystanie w
miejscach, w których stanowi to
konieczność.
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Zrębki trafiają na łopatki dmuchawy, umieszczone na
tarczy wirnika. Są następnie kruszone, a łopatki
wydmuchują je w żądanym kierunku, poprzez kanał
wylotowy. Proste i funkcjonalne!
Materiał drzewny jest coraz częściej postrzegany jako
potencjalne źródło energii. Jego popularność będzie
rosła, ponieważ staje się on coraz bardziej
konkurencyjny na niestabilnych światowych rynkach.
Proszę zobaczyć, jakie są zalety wytrzymałych i
efektywnych rozdrabniaczy firmy Junkkari!
Najmniejszy spośród
rozdrabniaczy firmy
Junkkari, model HJ-4,
stanowi idealne rozwiązanie
przy pracach porządkowych
i kształtowaniu krajobrazu.
Jest to rozdrabniacz z podawaniem kątowym. Noże
same wciągają drewno, a
maszyna wymaga mniejszej
mocy. Rozdrabniacz typu HJ4 jest dostępny w dwóch
wersjach: M i G. Może być
wykorzystywany do rozdrabniania drzew o średnicy
pnia sięgającej 9 cm.

HJ-4

Model HJ-4 M jest mechanicznym rozdrabniaczem
bez oddzielnego podajnika. Nadaje się szczególnie do
rozdrabniania pozbawionych gałęzi pni drzew oraz
drzew z niewielką ilością gałęzi.
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Rozdrabniacz typu HJ-4 G jest modelem z
hydraulicznym podajnikiem. Jest wyposażony w jeden
wałek podający, napędzany przez układ hydrauliczny
ciągnika.
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3 Trzy noże tarczy mogą
być płynnie regulowane
w celu uzyskania zrębków
o żądanej wielkości. Zrębki
trafiają na łopatki
dmuchawy, które kończą
cięcie i wyrzucają zrębki
drewna przez regulowany
kanał wylotowy.

HJ-170
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Nowy rozdrabniacz Junkkari HJ-170 jest prze-znaczony
do rozdrabniania drzew o średnicy pnia sięgającej 17
cm. Tak jak i mniejszy model, jest to urządzenie z
kątem podawania wynoszącym 450 względem
płaszczyzny tarczy tnącej. Rozdrabniacz typu HJ-170
jest dostępny w dwóch wersjach: M i G.
Nowoczesna konstrukcja rozdrabniacza typu HJ-170
zawiera oddzielną ramę oraz szereg przyjaznych dla
użytkownika szczegółów. Rozdrabniacz ten jest dostępny
w wersji M, bez oddzielnego podajnika, oraz w wersji G,
która została przedstawiona na zdjęciu. W modelu M
bezpieczeństwo użytkownika zostało zapewnione dzięki
opatentowanemu wyłącznikowi podawania, sterowanemu
za pomocą dźwigni.
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2 Na zdjęciu widoczny jest hydrauliczny podajnik
rozdrabniacza typu HJ-170 G. Jest on wyposażony w jeden
wałek podający, napędzany przez układ hydrauliczny ciągnika.
Dźwignia jest wykorzystywana do sterowania obrotami wałka
podającego.
3 Rozdrabniacz typu HJ-170 jest wyposażony w cztery noże,
które mogą być płynnie regulowane, w celu uzyskania
zrębków o żądanej wielkości. Zrębki trafiają na łopatki
dmuchawy, które kończą cięcie i wyrzucają zrębki drewna
przez regulowany kanał wylotowy.
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Nowy rozdrabniacz Junkkari
HJ-250 stanowi idealne
rozwiązanie w przypadku
konieczności rozdrabniania
dużych kawałków drewna.
Jest on niezwykle popularny
za granicą. Ponieważ
umożliwia on rozdrabnianie
pni drzew o średnicy
sięgającej 25 cm, może być
stosowany do cięcia
materiału na biopaliwa,
cięcia drzew w parkach lub też na potrzeby
wytwarzania energii.

HJ-250

Rozdrabniacz typu HJ-250 jest urządzeniem
z podawaniem kątowym. Ponieważ noże same
wciągają drzewo, maszyna wymaga mniejszej
mocy. Jest dostępny w trzech wersjach: M, G
i GT.

1

3

3

Model HJ-250 G jest rozdrabniaczem
wyposażonym w hydrauliczny podajnik. Jego dwa
wałki są napędzane przez układ hydrauliczny
ciągnika. Model HJ-250 GT jest prawie identyczny.
Jedyną różnicę stanowi niezależny zbiornik
hydrauliczny i pompa. Oznacza to, że nie jest w
jego przypadku potrzebny żaden dodatkowy układ
hydrauliczny.
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Trzecia dostępna wersja, model HJ-250 M, jest
rozdrabniaczem mechanicznym bez oddzielnego
podajnika. Z przyczyn bezpieczeństwa, wszystkie
modele M rozdrabniaczy są wyposażone w
opatentowany wyłącznik podawania, sterowany za
pomocą dźwigni.
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Nowy kanał wylotowy zapewnia doskonały przepływ
powietrza i łatwość regulacji jego ustawienia.
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Rozdrabniacz typu HJ-250 może zostać
wyposażony w opcjonalny podajnik, zawierający
następujące elementy: mocniejszą rynnę podajnika,
urządzenie do kontroli prędkości "No-Stress" oraz
elektroniczny układ sterowania podawaniem i
kanałem wylotowym.
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HJ-260
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Rozdrabniacz typu HJ-260 jest urządzeniem z
bezpośrednim podawaniem, przeznaczonym do
rozdrabniania pni drzew o średnicy do 25 cm. Nadaje się
do zastosowania przy produkcji biopaliw, do produkcji
zrębków wykorzystywanych w systemach wytwarzania
energii lub w kotłach z paleniskami podsuwowymi. Wysoka
jakość zrębków produkowanych w rozdrabniaczach z
podawaniem bezpośrednim powoduje, że nadają się one
szczególnie do palenia w kotłach z paleniskami
podsuwowymi, ponieważ zrębki są cięte w poprzek
włókien. Otwór podawania jest umieszczony pod kątem
900 w stosunku do płaszczyzny tarczy tnącej.
Rozdrabniacz HJ-260 jest dostępny w dwóch wersjach: G i GT.
Model G jest wyposażony w podajnik z dwoma wałkami zasilanymi
przez układ hydrauliczny ciągnika, podczas gdy model GT jest
wyposażony w system z własnym zbiornikiem hydraulicznym i
pompą.
1 Rozdrabniacz typu HJ-260 jest wyposażony w ręczny
układ podawania.
2 Rozdrabniacz typu HJ-260 może zostać wyposażony w
opcjonalny podajnik, zawierający następujące elementy:
mocniejszą rynnę podajnika, urządzenie do kontroli
prędkości "No-Stress" oraz elektroniczny układ sterowania
podawaniem i kanałem wylotowym.
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3 Tarcze rozdrabniaczy typu HJ-250 i HJ-260 są
wyposażone w cztery noże, które mogą być płynnie
regulowane, w celu uzyskania zrębków o żądanej wielkości.
Zrębki trafiają na łopatki dmuchawy, które kończą cięcie i
wyrzucają zrębki drewna przez regulowany kanał wylotowy.
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HJ-500
1

HJ-500 jest dużej mocy rozdrabniaczem holowanym,
przeznaczonym do cięcia pni drzew o średnicy do 45 cm.
Nadaje się idealnie do realizacji prac zleconych. Może
konkurować z każdym rozdrabniaczem bębnowym o
porównywalnej wielkości. Znaczącą zaletą rozdrabniacza
typu HJ-500 jest jego małe zużycie energii oraz jego duża
wydajność, jak również niezwykle konkurencyjna cena.
Otwór podawania drewna w modelu HJ-500 jest ustawiony
pod kątem 450 względem przedniej powierzchni maszyny.
Kabina ciągnika zapewnia doskonałą widoczność otworu
podawania. Dzięki temu można łatwo kontrolować
rozdrabniany materiał, który może być cięty płynnie i
wydajnie.
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Rozdrabniacz typu HJ-500 może produkować do 100 m3
zrębków na godzinę. Uzyskane zrębki są stałej jakości, a
ich wielkość może być płynnie regulowana, stosownie do
potrzeb użytkownika.
Rozdrabniacz typu HJ-500 może być łączony z dźwigiem
Patruuna firmy Junkkari.
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Model HJ-500 z rynną podajnika.

3 Model HJ-500 ze zmodernizowanym przenośnikiem
podającym. Przenośnik o długość 150 cm jest obecnie
lepiej przystosowany do przerobu krótkich odcinków i
odpadów drewnianych.
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W zależności od warunków cięcia, wydajność
rozdrabniania modelu HJ-500 wynosi od 30 do 100 m3 na godzinę.
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Wszystkie rozdrabniacze firmy Junkkari, wyposażone
w podajniki, są dostarczane w standardzie z nowym
sterownikiem Wizard C+. Sterownik jest
wykorzystywany do sterownia kierunkiem kanału
wylotowego, wałków podających oraz urządzeniem
do kontroli prędkości "No-Stress". Wałki podające
mogą być również sterowane za pomocą pedałów
nożnych.
5
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W domu
w
lesie.
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ROZDRABNIACZE
MODEL
Rozmiar leja zasilającego (cm)
Średnica tarczy tnącej (cm)
Masa tarczy tnącej (kg)
Liczba noży tnących
Prędkość obrotowa (obr./min.)
Ustawienie noży (mm)
Maksymalna średnica pnia (cm)
Wydajność rozdrabniania (m3/h)
Zapotrzebowanie na moc1 (kW/KM)
Masa (kg)
Długość w położeniu roboczym (cm)
Długość w położeniu do transportu (cm)
Szerokość w położeniu roboczym (cm)
Szerokość w położeniu do transportu (cm)
Wysokość w położeniu do transportu (cm)
WYPOSAŻENIE
Hydrauliczny podajnik / liczba wałków
Hydrauliczny podajnik z własnym układem hydr.

HJ-4 M * G
20 x 17
43
45
3
540-1000
4-12
10
2-6
10-35 / 14-50
172 * 250
125 * 170
120 * 120
150 * 165
145 * 125
190

HJ-170 M * G
20 x 20
74
106
4
540-1000
3-20
17
4-8
20-50 / 27-70
520 * 550
145 * 220
120 * 160
150 * 160
120 * 160
240

HJ-250 M *G* GT
26 x 26
94
172
4
540-1000
3-20
25
7-20
20-66 / 27-90
640 * 670 * 710
170 * 240 * 240
140 * 175 * 175
160 * 220 * 220
105 * 150 * 150
275

HJ-260G* GT
26 x 26
87
170
4
540-1000
3-18
25
7-20
30-75 / 40-100
740 * 770
244
176
102
104
295

HJ-500 C
45 x 45
138
650
22
540-1000
5-20
45
30-100
80-150 / 110-200
2500
430-483
430-483
300
230
315

opcja / 1
opcja

opcja / 1
opcja

opcja / 2
opcja

standard / 2
opcja

standard / 2
standard

Przedłużenie rynny wylotowej
Noże docinające do tarczy
Noże docinające do komory
Urządzenie do kontroli prędkości "No-Stress"
Sprzęt do podawania

opcja
-

opcja
opcja
-

opcja
opcja
opcja
-

opcja - 1 m
opcja
opcja
opcja

opcja - 0,5 m
opcja
opcja
standard
standard

Cylinder nachylający komory górnej
Układ hydraulicznego podnoszenia górnego wałka
podajnika

-

-

-

-

opcja
opcja

Regulacja ustawienia noży, stopień ich naostrzenia, ustawienie oraz wielkość i rodzaj drewna, które będzie rozdrabniane, mają znaczący wpływ na zapotrzebowanie na moc.
Nóż złożony z dwóch części.
Rozdrabniacze firmy Junkkari spełniają normy bezpieczeństwa
W jaki sposób korzystać z tabeli? Symbol gwiazdki (*) w wierszu jest wykorzystywany dla różnych modeli (M * G * GT), w celu wskazania odpowiadających im specyfikacji technicznych.
2

Noże docinające do tarczy,
przeznaczone dla tarczy tnącej, są
mocowane do noży
rozdrabniających. Noże docinające
są wykorzystywane do zapewnienia
produkcji wysokiej jakości zrębków
w sytuacji, kiedy rozdrabniane są
małe kawałki drewna lub płyty.

Noże docinające do komory. Noże
docinające do komory są
stosowane dodatkowo, oprócz
noży docinających montowanych
na tarczy, w celu zapewnienia
jednorodnej jakości zrębków.
Tylko dla rozdrabniaczy typu HJ500.

Sterownik Wizard C.
Urządzenie do kontroli prędkości
"No-Stress" rozdrabniacza
zasilanego ręcznie realizuje
również inne praktyczne funkcje,
takie jak zliczanie godzin pracy
urządzenia lub też alarm
konserwacji.

Partnerstwo pomiędzy profesjonalistami
Firma Junkkari jest znana ze swojej niezawodności od ponad 60
lat. Aktualnie firma Junkkari Oy jest jednym z największych
producentów maszyn rolniczych i leśnych w Finlandii. Firma
Junkkari jest częścią grupy MSK Group.
Firma zapracowała na zaufanie swoich klientów dzięki
solidnemu projektowaniu swoich produktów i
natychmiastowemu reagowaniu na zapytania klientów.
Możemy rozwijać się dzięki Państwa sukcesom. Będziemy
nadal wierni tym zasadom w nadchodzących dziesięcioleciach.

Producent
Junkkari Oy, FI-62375 Ylihärmä, Finlandia
Tel.: +358 10 480 2200
Faks: +358 10 480 2295
E-mail: junkkari@msk.fi
Internet www.junkkari.fi

Sprzedaż
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