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widły do bel VB

chwytak z hydraulicznymi  kleszczami RD

wizja i misja

wciągarki leśne

wciągarki leśne SAVALL

wciągarki leśne serii DH

wciągarki leśne serii DH

dwubębnowe wciągarki leśne

hydrauliczne łuparki do pni  CV

dokładny opis łuparki do pni CH

dokładny opis łuparki do pni CH

piła tarczowa KZ i taśmociąg TT

platformy ciągnikowe PT

chwytak pni KL

urządzenie do łączenia w wiązki PD

głowica ścinkowa KS

przyczepy leśne GP z żurawiami GD

chwytak GR



















Bloczek dolny do
obniżania środka ciężkości

i łatwiejszego oraz
bezpieczniejszego

wciągania bocznego













Ostrze ze stali drobnoziarnistej
HARDOX 450 szwedzkiego
producenta

Ruchoma rampa 
(opcja)

Sprzęgło 
czterotarczowe
o dużej średnicy

Wytrzymała
obudowa ze stali
drobnoziarnistej
STENX 700
szwedzkiego
producenta

dokładny opis wciągarki serii DH

Piaskowana oraz
proszkowo malowana
powierzchnia; farba »TIGER«
fasadowa jakość austriackiego
producenta













chwytak z hydraulicznymi  kleszczami RD 

Stopy podporowe

 Para kleszczy 
dla lepszej 

stabilności pnia 

Kratka dla lepszego 
obszaru widoczności

Dopasowana 
konstrukcja 

do formy

Odporne na ścieranie ostrze z 
drobnoziarnistej stali HARDOX 450 

szwedzkiego producenta           
 Dwa puste profile 

wzmacniające umożliwiające 
dodatkowe obciążenie

Piaskowana oraz proszkowo 
malowana powierzchnia; farba 
˝TIGER˝ fasadowa jakość
austriackiego producenta

Wytrzymała obudowa
wykonana z materiału 
ST 52.3 (S355 J2+N)

Szerokość 
Głębokość 
Wysokość 
Masa własna
Max szerokość rozwarcia 
Max przeciętne obciążenie 
Max Ciśnienie robocze
Urządzenie kierujące/sterujące 
Kategoria mocowania 
Wymagana siła traktora
Stopy podporowei

RD 1600 E

1600 mm
570 mm
930 mm
220 kg
990 mm
Ø  650 mm
180 bar
cylinder dwustronnego
Euro podłączenie ładowacza czołowego
> 80 KM
standard

 RD 1600 E 

a > 80 KM
standard

 RD 1800  

RD 1800 RD 2000

Szerokość 
Głębokość 
Wysokość 
Masa własna
Max szerokość rozwarcia 
Max przeciętne obciążenie 
Max Ciśnienie robocze
Urządzenie kierujące/sterujące 
Kategoria mocowania 
Wymagana siła traktora
Stopy podporowei

2040 mm
585 mm
955 mm
370 kg
1000 mm
Ø  500 mm
180 bar
cylinder dwustronnego
II.
>100 KM
standard

1840 mm
585 mm
955 mm
360 kg
1000 mm
Ø  500 mm
180 bar
cylinder dwustronnego
II. 
>100 KM
standard

TYP

TYP





Stół

pomocniczy

dla dźwigu pni
(opcja)



750 kg wciągarka z 

15 m Ø 6 mm liny stalowej 

(hydrauliczna z pilotem – opcja)

Kleszcze dla wciągarki
(opcja)



hydrauliczne łuparki do pni  CV









32

RODZAJE NOŻY

Nóż łuparki ze stali
drobnoziarnistej
HARDOX 450
szwedzkiego producenta

Podwójna żeliwna pompa

z funkcją cichej pracy, nie

wymagająca konserwacji

"2 Speed Automatic"
zawór o dwóch
automatycznych
prędkościach łupania,
zależnych od obciążenia
ostrza

Podajnik z taśmą
dostawczą z
trwałej gumy
wielowarstwowej

Zbiornik z dużą
ilością oleju i
chłodnicą

Szybkozłączki do podłączenia
rampy łańcuchowej
lub stołu podnośnego

Dźwignia do kierowania
stołem podnośnym
lub rampą łańcuchową

Rączka do ręcznego
włączania/wyłączania łupania

Rączka kierująca
cyklem automatycznym

Rączka do ustawienia
wysokości noża

Piaskowana oraz proszkowo
malowana powierzchnia;
farba ˝TIGER˝fasadowa jakość
austriackiego producenta

Maksymalna średnica
kłody 42 cm

Wytrzymała obudowa
wykonana z materiału

ST 52.3 (S355 J2+N)

Ring
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Klapka ochronna chroniąca przed 
osunięciem się drewna 

Wskaźnik 
pochylenia

Klapka ochronna chroniąca przed 
osunięciem się drewna 

POŁOŻENIE TRANSPORTOWE

Bezstopniowe 
ustawienie 
długości cięcia 

Stół podporowy

KRPAN CS 420

Klapka ochronna 
chroniąca przed 
osunięciem się drewna 

Wciągarka
do regulacji
kąta nachylenia
taśmociągu

Teleskopowy taśmociąg o

długości 5 m z bezstopniową

regulacją prędkości

Mechaniczne przesuwanie

transportera lewo - prawo
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KÓŁKA DLA ŁATWIEJSZEGO TRANSPORTU

Piaskowana oraz proszkowo
malowana powierzchnia;
farba ˝TIGER˝fasadowa jakość
austriackiego producenta

Maksymalna średnica
kłody 42 cm

Wytrzymała obudowa
wykonana z materiału

ST 52.3 (S355 J2+N)

Hydrauliczne 
poziomowanie
wysokości ostrza

Pełna obsługa maszyny
przy pomocy „joysticku''

Regulacja prędkości przenośnika 
taśmowego i sterowanie stołem 
podnośnym lub rampą łańcuchową

Dźwignia do kierowania stołem 
podnośnym lub rampą łańcuchową

Proporcjonalna funkcja

posuwu miecza

"2 Speed Automatic"
zawór o dwóch
automatycznych
prędkościach łupania,
zależnych od obciążenia 
ostrza

Podajnik z taśmą
dostawczą z
trwałej gumy
wielowarstwowej

Zbiornik z dużą
ilością oleju i
chłodnicą

Szybkozłączki do
podłączenia
rampy łańcuchowej
lub stołu 
podnośnego

Ustawienie prędkości 
ostrza/miecza 

Potrójna żeliwna pompa

z funkcją cichej pracy, nie

wymagająca konserwacji
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KRPAN CS 420 pro

Wskaźnik 
pochylenia

Klapka ochronna 
chroniąca przed 
osunięciem się drewna 

POŁOŻENIE TRANSPORTOWE

Wciągarka
do regulacji
kąta nachylenia
taśmociągu

Teleskopowy taśmociąg o

długości 5 m z bezstopniową

regulacją prędkości

Separator

Hydrauliczne przesuwanie

transportera lewo – prawo

20-50 20-50
10-42 10-42

1500 1450

Husqvarna 18", b= 1,5 
Husqvarna 3/8

Husqvarna 18", b= 1,5 
Husqvarna 3/8
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osprzęt CS

Rampa łańcuchowa RV 45 MRampa łańcuchowa RV 45 

Wał przegubowy Walterscheid 



Separator

SR 30  

30 mm
30 kg

Jednostka ssąca do trocin SE 

37

Jednostka ssąc

SE 230 V SE 400 V

Napęd
Prędkość
Stopień ochrony (CEI 70-1 (EN 60529)
Wąż ciśnieniowy — średnica; długość 
Wąż zasysający — średnica; długość 
Wymiary transportu dł. x szer. x wys.                                
Masa własna

1.1 kW, 230 V; 50 Hz
2800 min-1
IP 55
Ø 140 mm; długość 4 m
Ø 140 mm; długość 2 m
500 × 600 × 1100 mm
35 kg

1.1 kW, 400 V; 50 Hz
2800 min-1
IP 55
Ø 140 mm; długość 4 m
Ø 140 mm; długość 2 m
500 × 600 × 1100 mm
35 kg

11 kW/ 15 KM; 1440 min-1
50 HZ, 3- fazy, 400 V
430
220

MP 20

Silnik elektryczny

Prędkość wyjściowa wału kardanowego (min-1)
Waga (kg)

15 kW/ 20,4 KM; 1440 min-1
50 HZ, 3- fazy, 400 V
430
261

Stojak na trociny SV

Masa własna
Podstawa - długość × szerokość × wysokość                    
Worek - długość × szerokość × wysokość
Nośność
Objętość worek

32,5 kg
1065 × 1065 × 1420 - 1820 mm
 90 ×  90 × 140 mm
1,5 t
1,1 m3

SV  TYPE  

TYP  

40 mm
30 kg

SR 40 

Odstęp pomiędzy poprzeczkami
Waga

TYP 

TYP  

Napęd elektryczny MP

TIP 



KZ 700 K pro

KZ 700 K pro

Napęd

Št. obratov žaginega lista
Maks. średnica piłowania
Ostrze piły
Z=60
Koła
Szerokość
Wysokość
Długość
Waga
Rolki do łatwiejszego podawania
Ogranicznik długości cięcia

wałek
napędowy

1750 min-1
Ø 240 mm
Ø 700 mm
-widia
standard
1026 mm
1320 mm
1100 mm
222 kg
standard
standard

TYP

Silnik elektryczny
5.5 kW / 7.5 KM

1750 min-1
Ø 240 mm
Ø 700 mm
-widia
standard
1026 mm
1320 mm
1100 mm
245 kg
standard
standard

KZ 700 E pro

400 V

KZ 700 EK pro

400 V

Wałek napędowy
Silnik elektryczny
5.5 kW / 7.5 KM 

1750 min-1
Ø 240 mm
Ø 700 mm
-widia
standard
1026 mm
1320 mm
1100 mm
277 kg
standard
standard
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piła tarczowa KZ
i taśmociąg TT
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widły do bel

 Piaskowana oraz proszkowo 
malowana powierzchnia;

farba ˝TIGER˝ fasadowa jakość
austriackiego producenta

Wytrzymała obudowa
wykonana z materiału 
ST 52.3

Wczepy 
do bel

Rury 
okrągłe

Widły paletowe
 45° koniec

3 punktowy odbiór

Sztywna konstrukcja nadająca 
się dla wysokich obciążeń

Zmienna 
szerokość

Szybkie i proste 
zastąpienie poprzez 
widły paletowe

Duża
średnica rur 
grubościennych

Zawleczka „RÜBIG”
austriackiego producenta

Rozszerzenie

Nośność
Waga
Szerokość (mm)
Odstęp pomiędzy widłami min.
Odstęp pomiędzy widłami max.
Rury okrągłe L+D (32 kg)
Widły paletowe 1200 mm (42 kg)
Rozszerzenie wideł do bel pro (102 kg)
Rury okrągłe L+D (44 kg)
Widły paletowe pro 1200 mm (46 kg)
Wczepy do bel pro 1100 mm (par)
Kategoria złącza 

TYP VB okrągłe VB paletowe
VB tandem

pro                   

VB okrągłe

pro 

VB paletowe 

pro  

/
/
opcja
standard
opcja
opcja

standard
opcja

/
/
opcja
opcja
standard
opcja

/
/
standard
standard
opcja
opcja

opcijsko
standard

VB tandem pro



KS 200
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KS 200

KS 200TYP KS 500*

*Dostępne w roku 2019

KS 500 (zamknięty / otwarty)

Maksymalna szerokość otwierania (mm)
Maksymalna średnica cięcia w jednym cięciu (mm)
Szerokość otwarte/ zamknięte (mm)
Masa (kg)
Ostrze

Zalecane ciśnienie (bar)
Max. ciśnienie (bar)
Zalecany przepływ oleju (l /min)
Rotator 360°
Zastosowanie

730
200
1200/790
170
stal drobnoziarnista
HARDOX 450
170 - 210
250
> 20
opcja
dźwig leśny

1380
500
1500/1500
1200
stal drobnoziarnista
HARDOX Extreme
250 - 280
300
80 -190
standard
koparka
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Opatentowany 

mechanizm 

bezpieczeństwa 

kłonic

Mosiądzowe tuleje ślizgowe
"WIELAND" niemieckiego
producenta dla dłuższej żywotności

Własny układ
hydrauliczny i
zbiornik z dużą
ilością oleju

Wyciąg ze stali drobnoziarnistej
STRENX 700
szwedzkiego producenta

Pompa żeliwna z 

niskim poziomem 

hałasu i bez potrzeby 

konserwacji

Stoisko z nośnikiem
dźwigni sterujących

Wygodna i
składana drabinka

Połączenie
"SCHARMUELLER"
austriackiego
producenta

Ruchomy dyszel 
+, - 40 °z dwoma 
cylindrami

Podparcie wała 
przegubowego

Opcja wyboru
„FLAP DOWN“
lub Stabilizator A Zabezpieczony

cylinder wspornika

Ostrze ramienia 
chwytaka ze stali 
drobnoziarnistej

HARDOX 450 
szwedzkiego 

producenta

Górne połączenie (opcja)



Opatentowane hydraulicznie

przesuwane podwozie z

możliwością zmiany środka

ciężkości

Opatentowane podwozie

hydrauliczne, ruchome przy

zmianie środka ciężkościŻuraw własnej

produkcji o

dużej wydajności
Piaskowana oraz proszkowo

malowana powierzchnia;
farba ˝TIGER˝ fasadowa

jakość austriackiego producenta

Dwururowa
 konstrukcja

podwozia o zwiększonej
wytrzymałości na 

skręcanie

Przedłużenie
przestrzeni

ładunkowej

Przełączeniowe
światła LED

Mocne osi
»ADR«

Wzmocnione
krawędzie obręczy

i zabezpieczenie
zaworów

Opony "BKT" 18
Napęd na dwa
lub cztery koła na
osi (opcja)
"BLACK BRUIN"
fińskiego producenta

Hamulce hydrauliczne we wszystkich 4 
kołach (opcjonalnie:  pneumatyczne)

Licznik godzin roboczych - ciśnieniowy

Chłodnica oleju

Przełączeniowe światła LED

Wygodne składane stoisko z nośnikiem
dźwigni sterujących, konsolą i pokrywą

49

TYPE  
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5252

Mechaniczne EURO- sterowanie

Proporcjonalne-hydrauliczne (niskie ciśnienie) joystick sterowanie

Zdalne sterowanie ELCA ELCA BRAVO 

mechaniczne EURO

sterowanie

proporcjonalne elektryczne 

joystick sterowanie

Siedzenie "Hochsitz“ Siedzenie "Hochsitz“

Proporcjonalne elektryczne joystick sterowanie

sterowanie dźwigiem leśnym
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TYPE  TYTTYTTYTYTYTYTYYTYYYTYTYYYTYTYTYYYYYYYYYYYYYYYPPPPPPPPPPPPPPPEEEEEEEEPPPPEPPPPPPPPPEPEPEPEEEEPPPPPPEPEPEEPPPEPPPEPEEPEEEEPPEPEPPPEEEEPPPPEEEPPPPPEEEPPPPPEEEEEPPPPPPEEEEPPPPEPPPPEPPPEPPEPPPPEEPPPPEPEEEPPPPEPPPEEEPPPPPPEEPPPPPPPPPPPPEEEEPPPPPPPEEEPPPPPPPPEPEEEEPPPPPPEEEPEPPPPEEPPPPEEEEEEEEEEPPPPEEEEEEPPPPPEEEEEE 

osprzęt 
przyczepy leśnej

Światła robocze LED
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Hydrauliczna wyciągarka

Platforma do bel

osprzęt dźwigu leśnego

Nasadka do bali silo

Pojemnik na biomasę



GP 10 D z GD 7,4 K
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Chwytak do biomasy
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Rotator z zintegrowanym 
kołnierzem

Rotator

Ostrze ramienia chwytaka
ze stali drobnoziarnistej
HARDOX 450 szwedzkiego
producenta

Kołnierz 
(ruchomy)

Kołnierz (stały)

Chwytak ze stali
drobnoziarnistej STRENX 
700szwedzkiego
producenta

chwytak GR
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Hamulce wahadłowe
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