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RÊBARKI BIOMASOWE do ca³ych drzew

AUTORYZOWANY DEALER BANDIT
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MAKS. 460 mm (18”)
RÊBARKA TARCZOWO-NO¯OWA
MAKS. 460 mm (18”)
RÊBARKA TARCZOWO-NO¯OWA
MAKS. 483 mm (19”)
RÊBARKA TARCZOWO-NO¯OWA

Model 1850

OPIS

SPECYFIKACJA

Bandit Model 1850 jest mocn¹ i bardzo kompaktow¹ tarczow¹ rêbark¹, która jest bardzo
popularna poœród firm specjalizuj¹cych siê w œcince drzew oraz oczyszczaniu
powierzchni zadrzewionych. Z ³atwoœci¹ rozdrobni konary oraz ca³e drzewa do œrednicy
460 mm. Gardziel o wymiarach 460 x 520 [mm] zapewnia wystarczaj¹co du¿o miejsca,
aby ograniczyæ potrzebê przycinania w przypadku roz³o¿ystego materia³u. W opcji
dostêpny m.in. ³adowacz chwytakowy z kabin¹, g¹sienicowy uk³ad samobie¿ny,
transporter podaj¹cy, uk³ad szerokich walców podaj¹cych „super-sized” oraz wci¹garka.
Model 1850 od strony konstrukcyjnej zbudowany jest wg. najwy¿szych standardów
wytrzyma³oœci, przez co jest w stanie sprostaæ rygorom codziennej, ciê¿kiej pracy
polegaj¹cej na rozdrabnianiu materia³u o wiêkszej œrednicy.
Popularne opcje

TRANSPORTER PODAJ¥CY

Model 1850 Track

KABINA ORAZ £ADOWACZ

WCI¥GARKA

UK£. SZER. WALCÓW PODAJ¥CYCH

OPIS

SPECYFIKACJA

Bandit Model 1850 Track Dojedziesz rêbakiem do materia³u, eliminuj¹c koniecznoœæ
podwo¿enia i zrywkowania ga³êzi oraz ca³ych drzew dziêki naszej jednostce Bandit
Model 1850 Track. Ta maszyna przemieszcza siê samodzielnie wykorzystuj¹c stalowe
g¹sienice Caterpillar 312B i mo¿e byæ wyposa¿ona w ³adowacz oraz obszern¹ oraz
wygodn¹ kabinê operatora, lub wystêpowaæ jako zdalnie sterowana jednostka
g¹sienicowa i nie posiadaæ tych elementów. Model 1850 Track jest najbardziej
kompaktow¹ samobie¿n¹ jednostk¹ wyposa¿on¹ w stalowe g¹sienice w typoszeregu
rêbarek biomasowych. Od strony konstrukcyjnej zbudowany jest wg. najwy¿szych
standardów wytrzyma³oœci, przez co jest w stanie sprostaæ rygorom codziennej, ciê¿kiej
pracy polegaj¹cej na rozdrabnianiu materia³u o wiêkszej œrednicy. Maszyna jest
doskona³ym narzêdziem do rozdrabniania ca³ych drzew do maksymalnej œrednicy
460 mm.
Popularne opcje

TRANSPORTER PODAJ¥CY

Model 1900

BEZ KABINY I £ADOWACZA

WCI¥GARKA

OPIS

SPECYFIKACJA

Bandit Model 1900 jest solidn¹, wytrzyma³¹ i wysokowydajn¹ tarczow¹ rêbark¹,
do zastosowañ zwi¹zanych ze œcink¹ drzew na wiêksz¹ skalê oraz oczyszczaniem
powierzchni zadrzewionych. Uk³ad tn¹cy tego modelu umo¿liwia uzyskanie zrêbków
o rozmiarach od 2/3 cala (19 mm), 7/8 cala (22 mm) oraz 1 cal (25 mm), przydatne
do produkcji masy celulozowej, p³yt drewnopochodnych lub jako materia³u
energetycznego. Standardowo funkcjami rêbarki oraz przepustnicy silnika sterujemy
z pomoc¹ zdalnego sterownika przewodowego. Gardziel tej jednostki ma wymiary
483 x 584 [mm] i pozwala na rozdrobnienie materia³u do œrednicy 483 mm. Na uwagê
zas³uguje równie¿ bardzo wydajny uk³ad podaj¹cy z³o¿ony z piêciu walców podaj¹cych.

KABINA ORAZ £ADOWACZ

Maks. œr. materia³u: .... 460 mm
Gardziel: ................... 460 x 520 [mm]
D³ugoœæ: .................... 7,0 m
Szerokoœæ: ................. 2,7 m
Wysokoœæ: ................. 3,2 m
Masa: ........................ 14,5 t
Uk³ad podaj¹cy: ........ Walce podaj¹ce (2szt.),
(1) œr. 400 x d³. 512 [mm]
(1) œr. 270 x d³. 512 [mm]
Uk³ad rozdrabniaj¹cy: Tarcza no¿owa œr. 1400 x 50 [mm]
Uk³ad wyrzutowy: ...... Hydraulicznie obracany o 270o
kana³ wyrzutowy z deflektorem
Uk³ad jezdny: ............ G¹sienice stalowe
Caterpillar 312B
Silnik: ....................... Caterpillar, Cummins, John Deere
od 275 do 350 [KM]

UK£. SZER. WALCÓW PODAJ¥CYCH

Popularne opcje

TRANSPORTER PODAJ¥CY

Maks. œr. materia³u: .... 460 mm
Gardziel: ................... 460 x 520 [mm]
D³ugoœæ: .................... 5,6 m
Szerokoœæ: ................. 2,6 m
Wysokoœæ: ................. 3,3 m
Masa: ........................ 6,1 t
Uk³ad podaj¹cy: ........ Walce podaj¹ce (2szt.),
(1) œr. 400 x d³. 512 [mm]
(1) œr. 270 x d³. 512 [mm]
Uk³ad rozdrabniaj¹cy: Tarcza no¿owa œr. 1400 x 50 [mm]
Uk³ad wyrzutowy: ...... Hydraulicznie obracany o 270o
kana³ wyrzutowy z deflektorem
Uk³ad jezdny: ............ Podwójna oœ (4,5 t lub 5,4 t),
hamowana pneumatycznie
Silnik: ....................... Caterpillar, Cummins, John Deere
od 275 do 350 [KM]

ZACZEP SPRZÊGU SIOD£OWEGO

SEPARATOR ZANIECZYSZCZEÑ

Maks. œr. materia³u: .... 483 mm
Gardziel: ................... 483 x 584 [mm]
D³ugoœæ: .................... 8,5 m
Szerokoœæ: ................. 3,0 m
Wysokoœæ: ................. 3,5 m
Masa: ........................ 13,6 t
Uk³ad podaj¹cy: ........ Walce podaj¹ce poziome (3szt.),
œr. 270 x d³. 584 [mm]
Pionowe walce prowadz¹ce (2szt.),
œr. 203 x d³. 800 [mm]
Uk³ad rozdrabniaj¹cy: Tarcza no¿owa œr. 1524 x 76 [mm]
Uk³ad wyrzutowy: ...... Hydraulicznie obracany o 220o
kana³ wyrzutowy z deflektorem
Uk³ad jezdny: ............ Podwójna oœ (4,5 lub 5,4 t),
hamowana pneumatycznie
Silnik: ....................... Caterpillar, Cummins, John Deere
od 540 do 600 [KM]

OPIS

Model 1900 Track

Popularne opcje

kana³ wyrzutowy z deflektorem
Uk³ad jezdny: ............ G¹sienice stalowe Caterpillar 325EL
Silnik: ....................... Caterpillar, Cummins, John Deere
od 540 do 600 [KM]
BEZ KABINY I £ADOWACZA

TRANSPORTER PODAJ¥CY

OPIS

Popularne opcje

TRANSPORTER PODAJ¥CY

KABINA ORAZ £ADOWACZ

ZDALNY STEROWNIK RADIOWY

OPIS

Model 2090 Track

Popularne opcje

kana³ wyrzutowy z deflektorem
Uk³ad jezdny: ............ G¹sienice stalowe Caterpillar 312B
Silnik: ....................... Caterpillar, Cummins, John Deere
od 275 do 350 [KM]
TRANSPORTER PODAJ¥CY

BEZ KABINY I £ADOWACZA

SYSTEM NO¯Y ZACISKOWYCH

ZDALNY STEROWNIK RADIOWY

RÊBARKA BÊBNOWO-NO¯OWA

Bandit Model 2090 Track sta³ siê bardzo popularn¹ rêbark¹ do rozdrabniania ca³ych
drzew poœród przedsiêbiorstw zajmuj¹cych siê kompleksow¹ œcink¹ i pielêgnacj¹ drzew
przygotowuj¹c¹ teren pod du¿e inwestycje przemys³owe i drogowe, a tak¿e
oczyszczaniem powierzchni zadrzewionych w obszarach leœnych. Zastosowane
w ostatnim czasie udoskonalenia oraz opcje, czyni¹ t¹ maszynê bardzo atrakcyjn¹
20-calow¹ biomasow¹ rêbark¹ dostêpn¹ na rynku w tym segmencie. G¹sienicowy
Bandit Model 2090 Track wystêpuje w kompletacji z kabin¹ oraz ³adowaczem, jak
równie¿ bez kabiny i ³adowacza, z radio-pilotem umo¿liwiaj¹cym zdalne sterowanie:
uk³adem jezdnym, uk³adem podaj¹cym oraz przepustnic¹ silnika. W takiej kompletacji
operator mo¿e kontrolowaæ wszystkie funkcje maszyny z dowolnej odleg³oœci
w promieniu do oko³o 15m lub z kabiny odrêbnej ³adowarki.

SYSTEM NO¯Y ZACISKOWYCH

MAKS. 510 mm (20”)

SPECYFIKACJA
Maks. œr. materia³u: .... 510 mm
Gardziel: ................... 622 x 660 [mm]
D³ugoœæ: .................... 6,0 m
Szerokoœæ: ................. 2,9 m
Wysokoœæ: ................. 3,4 m
Masa: ........................ 14 t
Uk³ad podaj¹cy: ........ Walce podaj¹ce (2szt.),
(1) œr. 690 x d³. 810 [mm]
(1) œr. 270 x d³. 810 [mm]
Uk³ad rozdrabniaj¹cy: Bêben no¿owy œr. 940 x 610 [mm]
Uk³ad wyrzutowy: ...... Hydraulicznie obracany o 270o

Model 2090

RÊBARKA BÊBNOWO-NO¯OWA

Bandit Model 2090 jest najbardziej wszechstronn¹ rêbark¹ w swojej klasie. Nale¿y
równie¿ do najbardziej kompaktowych rêbarek biomasowych, zaprojektowanych do
rozdrabniania rozga³êzionego materia³u. Model ten jest szczególnie popularny poœród
firm wyspecjalizowanych w oczyszczaniu powierzchni zadrzewionych oraz œcince drzew
na wiêksz¹ skalê. Na uwagê zas³uguje równie¿ obszerna gardziel o wymiarach
622 x 660 [mm] oraz zjawiskowy uk³ad podaj¹cy z³o¿ony z potê¿nego górnego walca
podaj¹cego o œr. 686 mm oraz dolnego walca podaj¹cego o œrednicy 270 mm. W opcji
dostêpny m.in. ³adowacz chwytakowy z kabin¹, g¹sienicowy uk³ad samobie¿ny,
transporter podaj¹cy oraz system no¿y zaciskowych z regulowanym wysuwem ostrza.

SEPARATOR ZANIECZYSZCZEÑ

MAKS. 510 mm (20”)

SPECYFIKACJA
Maks. œr. materia³u: .... 510 mm
Gardziel: ................... 622 x 660 [mm]
D³ugoœæ: .................... 6,6 m
Szerokoœæ: ................. 2,6 m
Wysokoœæ: ................. 3,2 m
Masa: ........................ 6,4 t
Uk³ad podaj¹cy: ........ Walce podaj¹ce (2szt.),
(1) œr. 690 x d³. 810 [mm]
(1) œr. 270 x d³. 810 [mm]
Uk³ad rozdrabniaj¹cy: Bêben no¿owy œr. 940 x 610 [mm]
Uk³ad wyrzutowy: ...... Hydraulicznie obracany o 270o
kana³ wyrzutowy z deflektorem
Uk³ad jezdny: ............ Podwójna oœ (4,5 t)
hamowana pneumatycznie
Silnik: ....................... Caterpillar, Cummins, John Deere
od 275 do 350 [KM]

KOMPRESOR POWIETRZA

RÊBARKA TARCZOWO-NO¯OWA

Bandit Model 1900 Track Przedsiêbiorcy wyspecjalizowani w oczyszczaniu
powierzchni zadrzewionych, poszukuj¹cy jednostki do wydajnego i mo¿liwie najbardziej
ekonomicznego rozdrabniania ró¿norodnych drzew oraz ga³êzi powinni powa¿nie
rozwa¿yæ jednostkê Bandit Model 1900 Track. Maszyna jest w stanie rozdrabniaæ kilka
drzew o wiêkszej œrednicy na raz i u³atwi Twoj¹ pracê zwi¹zan¹ z oczyszczaniem
powierzchni, dziêki wyeliminowaniu potrzeby podwo¿enia oraz zrywki materia³u.
Ta mocna jednostka wyposa¿ona jest w opcje silnika z przedzia³u od 525 KM do 600 KM
i jest w stanie rozdrabniaæ materia³ do œrednicy 483 mm. G¹sienicowy uk³ad samobie¿ny
Caterpillar 325EL zapewnia odpowiednie warunki do poruszania siê w trudnych
warunkach terenowych.

MAKS. 483 mm (18”)

SPECYFIKACJA
Maks. œr. materia³u: .... 483 mm
Gardziel: ................... 483 x 584 [mm]
D³ugoœæ: .................... 6,7 m
Szerokoœæ: ................. 3,3 m
Wysokoœæ: ................. 3,4 m
Masa: ........................ 31,8 t
Uk³ad podaj¹cy: ........ Walce podaj¹ce poziome (3szt.),
œr. 270 x d³. 584 [mm]
Pionowe walce prowadz¹ce (2szt.),
œr. 203 x d³. 800 [mm]
Uk³ad rozdrabniaj¹cy: Tarcza no¿owa œr. 1524 x 76 [mm]
Uk³ad wyrzutowy: ...... Hydraulicznie obracany o 220o

MAKS. 510 mm (20”)
RÊBARKA BÊBNOWO-NO¯OWA
MAKS. 510 mm (20”)
RÊBARKA BÊBNOWO-NO¯OWA
MAKS. 610 mm (24”)
RÊBARKA TARCZOWO-NO¯OWA

Model 2290

OPIS

SPECYFIKACJA

Bandit Model 2290 jest kompaktow¹ rêbark¹ do ca³ych drzew zaprojektowan¹
szczególnie do rozdrabniania wszystkich typów pozyskiwanego drewna na potrzeby
rynku biomasy. Model ten dysponuje bardzo wydajnym uk³adem podaj¹cym, który
posiada odpowiedni¹ si³ê do mia¿d¿enia roz³o¿ystych konarów oraz drzew. Specjalnie
zaprojektowany z myœl¹ o du¿ej sile wydmuchu stacjonarny kana³ wyrzutowy
zagwarantujê maksymalnie efektywne wype³nienie zrêbkami œrodków transportu. Model
2290 mo¿e zostaæ wyposa¿ony w opcji m.in. w ³adowacz chwytakowy kabin¹,
g¹sienicowy uk³ad samobie¿ny, transporter podaj¹cy o d³ugoœci 1,7m lub 3m, zdalne
sterowanie bezprzewodowe oraz system no¿y zaciskowych z regulowanym
wysuwem ostrza.
Popularne opcje

TRANSPORTER PODAJ¥CY

Model 2290 Track

KABINA ORAZ £ADOWACZ

ZDALNY STEROWNIK RADIOWY

SYSTEM NO¯Y ZACISKOWYCH

OPIS

SPECYFIKACJA

Bandit Model 2290 Track to nowoczesna, biomasowa rêbarka do ca³ych drzew
wyposa¿ona w samobie¿ny uk³ad g¹sienicowy, która doskonale wype³nia lukê pomiêdzy
2090 Track, a 2590 Track w typoszeregu mobilnych biomasowych rêbaków Bandit.
Jednostka ta wykazuje szereg analogii do jednostki 2090 Track, jednak g³ównym
elementem wyró¿niaj¹cym ten model jest specjalnie zaprojektowany stacjonarny kana³
wyrzutowy z hydraulicznie sterowanym w p³aszczyŸnie pionowej i poziomej deflektorem
oraz kilka nowych rozwi¹zañ konstrukcyjnych obecnych w uk³adzie podaj¹cym oraz
rozdrabniaj¹cym. 2290 Track mo¿e zostaæ wyposa¿ony w silnik o mocy od 275 do 350
KM oraz opcjonalny transporter podaj¹cy o d³ugoœci 1,7 m.

Popularne opcje

TRANSPORTER PODAJ¥CY

Model 2400

BEZ KABINY I £ADOWACZA

WCI¥GARKA

SYSTEM NO¯Y ZACISKOWYCH

OPIS
Bandit Model 2400 jest najwiêksz¹ tarczowo-no¿ow¹ rêbark¹ w naszej ofercie,
popularn¹ zarówno poœród firm zajmuj¹cych siê profesjonalnym pozyskiwaniem drewna,
jak równie¿ oczyszczaniem powierzchni zadrzewionych. Potê¿ny i bardzo wydajny uk³ad
podaj¹cy z³o¿ony z piêciu walców podaj¹cych z ³atwoœci¹ mia¿d¿y i kruszy roz³o¿yste
konary oraz ca³e drzewa do œrednicy pnia 610 mm. Jednostka ta posiada gardziel
o wymiarach 610 x 737 [mm] i jest oferowana z silnikami o mocy od 700 do 1050 KM.
W sk³ad opcji oferowanych dla Modelu 2400 wchodzi m.in. g¹sienicowy uk³ad
samobie¿ny, ³adowacz z kabin¹, separator zanieczyszczeñ ,zaczep sprzêgu siod³owego
oraz kompresor powietrza. Bandit Model 2400 wyposa¿ony jest w hydraulicznie
obracalny o 220 stopni kana³ wyrzutowy, umo¿liwiaj¹cy operatorowy skierowanie
strumienia zrêbków prawie w ka¿dym kierunku i b³yskawiczny za³adunek jednoczeœnie
podstawionych kilku œrodków transportu.

KABINA ORAZ £ADOWACZ

Maks. œr. materia³u: .... 510 mm
Gardziel: ................... 622 x 660 [mm]
D³ugoœæ: .................... 6,2 m
Szerokoœæ: ................. 2.9 m
Wysokoœæ: ................. 3,4 m
Masa: ........................ 14,0 t
Uk³ad podaj¹cy: ........ Walce podaj¹ce (2szt.),
(1) œr. 690 x d³. 812 [mm]
(1) œr. 270 x d³. 812 [mm]
Uk³ad rozdrabniaj¹cy: Bêben no¿owy œr. 940 x 610 [mm]
Uk³ad wyrzutowy: ...... Stacjonarny kana³ wyrzutowy
z hydraulicznie sterowanym deflekt.
(w p³aszczyŸnie pion. i poziom.)
Uk³ad jezdny: ............ G¹sienice stalowe
Caterpillar 315B lub 320L
Silnik: ....................... Caterpillar, Cummins, John Deere
od 275 do 350 [KM]
SPECYFIKACJA

Popularne opcje

TRANSPORTER PODAJ¥CY

Maks. œr. materia³u: .... 510 mm
Gardziel: ................... 622 x 660 [mm]
D³ugoœæ: .................... 9,3 m
Szerokoœæ: ................. 2,5 m
Wysokoœæ: ................. 3,4 m
Masa: ........................ 12,4 t
Uk³ad podaj¹cy: ........ Walce podaj¹ce (2szt.),
(1) œr. 690 x d³. 810 [mm]
(1) œr. 270 x d³. 810 [mm]
Uk³ad rozdrabniaj¹cy: Bêben no¿owy œr. 940 x 610 [mm]
Uk³ad wyrzutowy: ...... Stacjonarny kana³ wyrzutowy
z hydraulicznie sterowanym deflekt.
(w p³aszczyŸnie pion. i poziom.)
Uk³ad jezdny: ............ Podwójna oœ (5,4 t lub 9 t),
hamowana pneumatycznie
Silnik: ....................... Caterpillar, Cummins, John Deere
od 275 do 440 [KM]

ZACZEP SPRZÊGU SIOD£OWEGO

SEPARATOR ZANIECZYSZCZEÑ

Maks. œr. materia³u: .... 610 mm
Gardziel: ................... 610 x 737 [mm]
D³ugoœæ: .................... 9,4 m
Szerokoœæ: ................. 3,3 m
Wysokoœæ: ................. 4,0 m
Masa: ........................ 25,9 t
Uk³ad podaj¹cy: ........ Walce podaj¹ce poziome (3szt.),
œr. 270 x d³. 711 [mm]
Pionowe walce prowadz¹ce (2szt.),
œr. 203 x d³. 800 [mm]
Uk³ad rozdrabniaj¹cy: Tarcza no¿owa œr. 1905x711 [mm]
Uk³ad wyrzutowy: ...... Hydraulicznie obracany o 220o
kana³ wyrzutowy z deflektorem
Uk³ad jezdny: ............ Potrójna oœ (11,3 t),
hamowana pneumatycznie
Silnik: ....................... Caterpillar, Cummins
od 700 do 1050 [KM]

OPIS

Model 2400 Track

Popularne opcje

kana³ wyrzutowy z deflektorem
Uk³ad jezdny: ............ G¹sienice stalowe Caterpillar 325EL
Silnik: ....................... Caterpillar, Cummins
od 700 [KM]
BEZ KABINY I £ADOWACZA

TRANSPORTER PODAJ¥CY

OPIS

Popularne opcje

KABINA ORAZ £ADOWACZ

ZACZEP SPRZÊGU SIOD£OWEGO

KOSZ ZASYPOWY BEZ TRANSP.

OPIS

Model 2590 Track

Popularne opcje

TRANSPORTER PODAJ¥CY

BEZ KABINY I £ADOWACZA

SYSTEM NO¯Y ZACISKOWYCH

KOMPRESOR POWIETRZA

RÊBARKA BÊBNOWO-NO¯OWA

Bandit Model 2590 Track to wysoko wydajna, wyposa¿ona w g¹sienicowy uk³ad
samobie¿ny biomasowa rêbarka do ca³ych drzew, akceptuj¹ca materia³ do maks.
œrednicy 560 mm. Jednostka ta cechuje siê obszern¹ gardziel¹ o wymiarach
667 x 762 [mm], mo¿e przetworzyæ nawet 65 ton materia³u na godzinê i jest w stanie
wype³niæ 16 metrow¹ przyczepê w czasie poni¿ej 30 minut. Model 2590 Track wystêpuje
z silnikami o mocy od 440 KM do mocy 600 KM. Jednostka ta jest idealn¹ maszyn¹ do
mobilnego rozdrabniania ga³êzi, wierzcho³ków oraz ca³ych drzew na du¿ych
powierzchniach przygotowywanych pod inwestycje drogowe i infrastrukturalne.
Wyposa¿ona w kabinê oraz w³asny ³adowacz hydrauliczny umo¿liwia samodzieln¹ pracê
redukuj¹c koszty zwi¹zane z dowo¿eniem, zrywk¹ oraz podawaniem materia³u, które
ponosi siê w przypadku rêbaków pozbawionych tych cech konstrukcyjnych.

SYSTEM NO¯Y ZACISKOWYCH

MAKS. 560 mm (22”)

SPECYFIKACJA
Maks. œr. materia³u: .... 560 mm
Gardziel: ................... 667 x 762 [mm]
D³ugoœæ: .................... 9,6 m
Szerokoœæ: ................. 3,3 m
Wysokoœæ: ................. 3,6 m
Masa: ........................ 31,2 t
Uk³ad podaj¹cy: ........ Walce podaj¹ce (2szt.),
(1) œr. 690 x d³. 914 [mm]
(1) œr. 270 x d³. 914 [mm]
Uk³ad rozdrabniaj¹cy: Bêben no¿owy œr. 940 x 762 [mm]
Uk³ad wyrzutowy: ...... Stacjonarny kana³ wyrzutowy
z hydraul. sterowanym deflektorem
(w p³aszcz. pionowej i poziomej)
Uk³ad jezdny: ............ G¹sienice stalowe Caterpillar 320L
lub 325EL
Silnik: ....................... Caterpillar, Cummins, John Deere
od 375 do 600 [KM]

Model 2590

RÊBARKA BÊBNOWO-NO¯OWA

Bandit Model 2590 to œredniej wielkoœci rêbarka biomasowa z bêbnowo-no¿owym
uk³adem rozdrabniaj¹cym, która jest bardzo wydajn¹ i ekonomiczn¹ jednostk¹.
Obszerna gardziel o wymiarach 667 x 762 [mm] z ³atwoœci¹ podejmie roz³o¿yste konary,
wierzcho³ki, ca³e drzewa oraz inne pozosta³oœci pozrêbowe. Model ten dostêpny jest
z silnikami o mocy od 375 do 600 KM i jest w stanie przetworzyæ nawet oko³o 65 ton
materia³u na godzinê. Standardowo dla maszyny oferowany jest 10m transporter
podaj¹cy u³atwiaj¹cy wprowadzenie stosów ga³êzi oraz k³ody drewna. Na uwagê
zas³uguje równie¿ du¿y bêben o wymiarach 940 x 762 [mm], który mo¿e byæ wyposa¿ony
w no¿e sta³ego mocowania lub opcjonalnie w no¿e zaciskowe z mo¿liwoœci¹ regulacji
wysuwu ostrza. Maszyna w standardzie posiada system zdalnego sterowania
przewodowego.

SEPARATOR ZANIECZYSZCZEÑ

MAKS. 560 mm (22”)

SPECYFIKACJA
Maks. œr. materia³u: .... 560 mm
Gardziel: ................... 667 x 762 [mm]
D³ugoœæ: .................... 9,2 m
Szerokoœæ: ................. 2,6 m
Wysokoœæ: ................. 3,4 m
Masa: ........................ 14,3 t
Uk³ad podaj¹cy: ........ Walce podaj¹ce (2szt.),
(1) œr. 690 x d³. 914 [mm]
(1) œr. 270 x d³. 914 [mm]
Uk³ad rozdrabniaj¹cy: Bêben no¿owy œr. 940 x 762 [mm]
Uk³ad wyrzutowy: ...... Stacjonarny kana³ wyrzutowy
z hydraul. sterowanym deflektorem
(w p³aszcz. pionowej i poziomej)
Uk³ad jezdny: ............ Podwójna oœ (9,0 lub 11,3 t)
hamowana pneumatycznie
Silnik: ....................... Caterpillar, Cummins, John Deere
od 375 do 600 [KM]

KOMPRESOR POWIETRZA

RÊBARKA TARCZOWO-NO¯OWA

Bandit Model 2400 Track. Przedsiêbiorcy zajmuj¹cy siê oczyszczaniem powierzchni
zadrzewionych oraz zboczy dróg powinni powa¿niej przygl¹dn¹æ siê jednej
z najwiêkszych i najbardziej wydajnych rêbarek dostêpnych aktualnie na rynku – Bandit
Model 2400 Track. Ta jednostka jest najwiêksz¹ samobie¿n¹ rêbark¹ tarczowo no¿ow¹
jak¹ oferuje Bandit Industries i mo¿e zostaæ wyposa¿ona w silnik Caterpillar lub Cummins
o mocy 700KM. Wyposa¿ona w uk³ad podaj¹cy z³o¿ony z piêciu walców jest w stanie
przekroczyæ wydajnoœæ 100 ton zrêbków na godzinê i b³yskawicznie wype³niæ przez tyln¹
burtê obszern¹ przyczepê na zrêbki, jednoczeœnie podstawionych kilku œrodków
transportu. Bez w¹tpienia jest to idealna maszyna do zadañ zwi¹zanych
z oczyszczaniem powierzchni zadrzewionych, poniewa¿ pozwala na dotarcie
urz¹dzeniem w pobli¿e materia³u, eliminuj¹c koniecznoœæ dowo¿enia lub zrywki
materia³u. Wykorzystuj¹c w³asny ³adowacz jednostka ta jest w pe³ni samodzielna
w miejscu pracy.

MAKS. 610 mm (24”)

SPECYFIKACJA
Maks. œr. materia³u: .... 610 mm
Gardziel: ................... 610 x 737 [mm]
D³ugoœæ: .................... 8,5 m
Szerokoœæ: ................. 3,3 m
Wysokoœæ: ................. 3,5 m
Masa: ........................ 38,1 t
Uk³ad podaj¹cy: ........ Walce podaj¹ce poziome (3szt.),
œr. 270 x d³. 711 [mm]
Pionowe walce prowadz¹ce (2szt.),
œr. 203 x d³. 800 [mm]
Uk³ad rozdrabniaj¹cy: Tarcza no¿owa œr. 1905x101 [mm]
Uk³ad wyrzutowy: ...... Hydraulicznie obracany o 220o

MAKS. 610 mm (24”)
RÊBARKA BÊBNOWO-NO¯OWA
MAKS. 610 mm (24”)
RÊBARKA BÊBNOWO-NO¯OWA
MAKS. 762 mm lub 914 mm
(30” lub 36”)

RÊBARKA BÊBNOWO-NO¯OWA

Model 3090

OPIS
Bandit Model 3090 zosta³ przeprojektowany w 2008 roku, obecnie jest wyposa¿any
w wiele podobnych cech konstrukcyjnych, które odnajdujemy w popularnym modelu
3590. Dysponuj¹c obszern¹ gardziel¹ o wymiarach 762 x 914 [mm], model 3090
z ³atwoœci¹ rozdrobni ca³e drzewa do œrednicy 610 mm. Uk³ad podaj¹cy modelu 3090
wspó³tworz¹ kaskadowo ustawione poziome walce podaj¹ce oraz dwa pionowe walce
prowadz¹ce, które wspó³pracuj¹ z transporterem podaj¹cym o d³ugoœci 3,6 m.
Ta jednostka uczyni oczyszczanie powierzchni leœnych prostym i szybkim dzia³aniem.
Dostêpne s¹ dla niej jednostki napêdowe o mocy od 540 do 630 KM. Model 3090
przetworzy nawet oko³o 80 ton materia³u na godzinê! Maszyna mo¿e byæ wyposa¿ona
w no¿e sta³ego mocowania lub opcjonalnie w no¿e zaciskowe z mo¿liwoœci¹ regulacji
wysuwu ostrza.
Popularne opcje

KABINA ORAZ £ADOWACZ

Model 3090 Track

ZACZEP SPRZÊGU SIOD£OWEGO

KOMPRESOR POWIETRZA

SYSTEM NO¯Y ZACISKOWYCH

OPIS

SPECYFIKACJA

Bandit Model 3090 Track Wyeliminujesz potrzebê podwo¿enia oraz zrywkowania
materia³u dziêki jednej z najwiêkszych na œwiecie samobie¿nych rêbarek Bandit Model
3090 Track! Model 3090 Track zapewnia maksymalne osi¹gi oferuj¹c jednoczeœnie
szereg unikalnych cech konstrukcyjnych zwiêkszaj¹cych wydajnoœæ oraz komfort
operatora podczas pracy. Standardowy Bandit Model 3090 Track wyposa¿ony jest
w stalowe g¹sienice Caterpillar 325 EL, jednostkê napêdow¹ do mocy 700KM, a tak¿e
niezawodny skrzyniowy uk³ad podaj¹cy „slide box”. Maszyna ta jest idealnym
urz¹dzeniem do oczyszczania du¿ych powierzchni zadrzewionych na terenach
przygotowywanych pod inwestycje drogowe i budowlane. Wyposa¿ona w specjalnie
zaprojektowany stacjonarny kana³ wyrzutowy wype³ni przyczepê ka¿dej d³ugoœci
najlepiej jak to mo¿liwe.
Popularne opcje

BEZ KABINY I £ADOWACZA

Model 3590

HYDR. OBR. 220o KANA£ WYRZUTOWY

KOMPRESOR POWIETRZA

SYSTEM NO¯Y ZACISKOWYCH

OPIS
Bandit Model 3590 jest idealn¹ maszyn¹ do przetwarzania stosów ga³êzi, konarów
i ca³ych drzew przy oczyszczaniu powierzchni zadrzewionych oraz redukcji odpadów
zielonych powstaj¹cych przy pozyskiwaniu drewna. Sekret mocy oraz œwietnych
osi¹gów Modelu 3590 tkwi w specjalnie zaprojektowanym stacjonarnym systemie
wyrzutowym oraz jednym z najpotê¿niejszych uk³adów podaj¹cych, które Bandit
kiedykolwiek zastosowa³ w jednostkach biomasowych. Uk³ad podaj¹cy tego modelu
wspó³tworz¹ kaskadowo ustawione poziome walce podaj¹ce oraz dwa pionowe walce
prowadz¹ce, które wspó³pracuj¹ z transporterem podaj¹cym o d³ugoœci 3,6 m. Jednostka
3590 mo¿e zostaæ zamówiona z bêbnem no¿owym o wymiarach 940 x 1220 [mm] i maks.
dopuszczaln¹ œrednic¹ rozdrabniania materia³u 760 mm (Model 3590) lub
w wersji „XL” z bêbnem no¿owym o wymiarach 1220 x 1220 i maks. dopuszczaln¹
œrednic¹ rozdrabniania materia³u 914 mm. Maszyna napêdzana jest silnikami o mocy
700 do 1200 KM.

HYDR. OBR. 220o KANA£ WYRZUTOWY

Maks. œr. materia³u: .... 610 mm
Gardziel: ................... 667 x 762 [mm]
D³ugoœæ: .................... 10,6 m
Szerokoœæ: ................. 3,5 m
Wysokoœæ: ................. 3,6 m
Masa: ........................ 38,9 t
Uk³ad podaj¹cy: ........ Poziome walce podaj¹ce
(1) œr. 914 x d³. 400 [mm]
(1) œr. 914 x d³. 270 [mm]
Pionowe walce podajce (2)
œr. 286 x d³. 1168 [mm]
Uk³ad rozdrabniaj¹cy: Bêben no¿owy œr. 940 x 914 [mm]
Uk³ad wyrzutowy: ...... Stacjonarny kana³ wyrzutowy
z hydraulicznie sterowanym deflekt.
(w p³aszczyŸnie pion. i poziom.)
Uk³ad jezdny: ............ G¹sienice stalowe Caterpillar 325EL
Silnik: ....................... Caterpillar, Cummins, John Deere
od 540 do 700 [KM]
SPECYFIKACJA

Popularne opcje

KABINA ORAZ £ADOWACZ

SPECYFIKACJA
Maks. œr. materia³u: .... 610 mm
Gardziel: ................... 667 x 762 [mm]
D³ugoœæ: .................... 11,5 m
Szerokoœæ: ................. 3,1 m
Wysokoœæ: ................. 3,8 m
Masa: ........................ 20,8 t
Uk³ad podaj¹cy: ........ Poziome walce podaj¹ce
(1) œr. 914 x d³. 400 [mm]
(1) œr. 914 x d³. 270 [mm]
Pionowe walce podajce (2)
œr. 286 x d³. 1168 [mm]
Uk³ad rozdrabniaj¹cy: Bêben no¿owy œr. 940 x 914 [mm]
Uk³ad wyrzutowy: ...... Stacjonarny kana³ wyrzutowy
z hydraulicznie sterowanym deflekt.
(w p³aszczyŸnie pion. i poziom.)
Uk³ad jezdny: ............ Podwójna oœ (9,0 t lub 11.3 t),
hamowana pneumatycznie
Silnik: ....................... Caterpillar, Cummins, John Deere
od 540 do 630 [KM]

KOMPRESOR POWIETRZA

SYSTEM NO¯Y ZACISKOWYCH

Maks. œr. materia³u: .... 762 lub w wersji XL 914 [mm]
Gardziel: ................... 762 x 1290 lub 914 x 1219 [mm]
D³ugoœæ: .................... 11,5 m
Szerokoœæ: ................. 3,3 m
Wysokoœæ: ................. 3,7 m
Masa: ........................ 23,5 t
Uk³ad podaj¹cy: ........ Poziome walce podaj¹ce
(1) 914 x 400 [mm]
(1) 914 x 270 [mm]
Pionowe walce prowadz¹ce (2szt.),
œr. 286 x d³. 1168 [mm]
Uk³ad rozdrabniaj¹cy: Bêben no¿owy œr. 940 x 1220 [mm]
lub w wersji XL 1220 x 1220 [mm]
Uk³ad wyrzutowy: ...... Stacjonarny kana³ wyrzutowy
z hydr. sterowanym deflektorem
(w p³aszcz. pionowej i poziomej)
Uk³ad jezdny: ............ Podwójna lub potrójna oœ (11,3 t),
hamowana pneumatycznie
Silnik: ....................... Caterpillar, Cummins, John Deere
od 700 do 1200 [KM]

DojedŸ rêbark¹ w pobli¿e materia³u.
Wydajne rozdrabnianie maszynami wyposa¿onymi w niezawodne podwozie g¹sienicowe oznacza nieocenione korzyœci!
Wyeliminuj potrzebê zrywkowania lub podwo¿enia ga³êzi oraz ca³ych drzew dziêki naszym potê¿nym jednostkom g¹sienicowym.
Biomasowe rêbarki do ca³ych drzew wyposa¿one w g¹sienicowy uk³ad samobie¿ny redukuj¹ niewyobra¿alnie koszty pracy ludzkiej
oraz inne koszty operacyjne towarzysz¹ce rozdrabnianiu. Wszystkie z nich s¹ wyposa¿one w uk³ad wyrzutowy umo¿liwiaj¹cy
efektywny za³adunek podstawionego œrodka transportu lub rozrzucenie zrêbków w terenie. Wszystkie jednostki samobie¿ne
dostêpne s¹ z opcjonalnym ³adowaczem oraz kabin¹ operatora. S¹ to z ca³¹ pewnoœci¹ najlepsze maszyny do oczyszczania
powierzchni zadrzewionych pod inwestycje infrastrukturalne lub w sytuacjach kataklizmów do kryzysowych akcji porz¹dkowych.

Uk³ad samobie¿ny

WYBRANE CECHY KONSTRUKCYJNE ORAZ OPCJE

Uk³ad Podwójnych Walców Podaj¹cych:

Uk³ad Poczwórnych Walców podaj¹cych:
Taki typ uk³adu podaj¹cego wystêpuje w modelach 3090 oraz 3590. Uk³ad ten z³o¿ony jest z dwóch kaskadowo
ustawionych górnych walców podaj¹cych o œr.1 wynosz¹cej 400 mm oraz œr.2 wynosz¹cej 270 mm. Dodatkowo dwa
pionowe walce prowadz¹ce zlokalizowane w koszu zasypowym pomagaj¹ skuteczniej kierowaæ materia³ do
gardzieli. Dwa górne walce podaj¹ce napêdzane s¹ bardzo wydajnymi silnikami hydraulicznymi poprzez przek³adnie
³añcuchow¹, a pionowe walce napêdzane s¹ bezpoœrednio. Podawanie materia³u dodatkowo usprawnia
wspó³pracuj¹cy, ³añcuchowy przenoœnik podaj¹cy o d³ugoœci 3,6m.

Uk³ad Piêciu Walców Podaj¹cych
Ten typ uk³adu podaj¹cego, który odnajdziemy w modelach 1900 and 2400, nale¿y do najbardziej rozbudowanych
uk³adów, stosowanych w rêbarkach Bandit. Jest on w stanie z ³atwoœci¹ mia¿d¿yæ roz³o¿yste konary oraz ca³e
drzewa. Uk³ad ten sk³ada siê z kaskadowo ustawionych dwóch poziomych, górnych walców podaj¹cych,
pojedynczego, dolnego walca podaj¹cego oraz bocznych walców prowadz¹cych. System ten pozwala na
maksymalny docisk materia³u w chwili, kiedy drewno o wiêkszej œrednicy wchodzi w uk³ad podaj¹cy. Wystarczy, ¿e
wprowadzane drewno tylko dotknie pierwszy walec podaj¹cy, aby drugi walec podaj¹cy rozchyli³ siê.

Potê¿ny uk³ad podaj¹cy, który mia¿d¿y ga³êzie oraz konary

Tego typu uk³ad podaj¹cy cechuje siê bardzo mocnym napêdem hydraulicznym oraz obecnoœci¹ potê¿nych walców
podaj¹cych. Mo¿emy go odnaleŸæ np. w jednostkach 1850 oraz 2090. W Modelu 2090 uk³ad podaj¹cy z³o¿ony jest
z górnego walca podaj¹cego o œr. 686 mm i d³. 812 mm oraz znacznie mniejszego dolnego walca podaj¹cego
o œr. 270 mm i d³. 812 mm. Standardowy uk³ad podaj¹cy Modelu 1850 sk³ada siê z górnego walca podaj¹cego
o œr. 400 mm i d³. 510 mm oraz z dolnego walca podaj¹cego o œr. 270 mm i d³. 510 mm.

Tarcza albo Bêben: Bandit daje Wam wybór!
Zalety uk³adu tarczowo-no¿owego:
K¹t skrawania w rêbarkach tarczowych wynosi oko³o 45O. Przy takim ustawieniu
uk³adu tn¹cego drewno rozdrabniane jest w skos w³ókien, ograniczaj¹c wibracjê
oraz zu¿ycie paliwa.

Zalety uk³adu bêbnowo-no¿owego:
Rêbarki bêbnowo no¿owe charakteryzuj¹ siê zwykle obszerniejsz¹ gardziel¹
oraz systemem podaj¹cym usytuowanym bli¿ej uk³adu rozdrabniaj¹cego.
Modele 2090,2290,2590,3090,3590
• wci¹gaj¹ ³atwiej rozga³êziony materia³
• skrawaj¹ wiêksz¹ partiê materia³u w jednostce czasu
• rozdrabniaj¹ w³óknisty materia³, charakterystyczny dla cieplejszych
klimatów ³atwiej ni¿ rêbarki tarczowo no¿owe.

Modele 1850, 1900 oraz 2400:
• rozdrabniaj¹ materia³ ³atwiej z uwagi na k¹t skrawania
• wymagaj¹ mniej energii
• zu¿ywaj¹ mniej paliwa
• rozdrabniaj¹ przy mniejszych wibracjach

System No¿y Zaciskowych:
Umo¿liwia regulacjê wysuwu ostrza i ustawienie go na poziomie 3” (19 mm),
7/8” (22 mm) oraz 1” (25 mm), aby wytwarzaæ zrêbki wykorzystywane
do produkcji masy celulozowej, p³yt drewnopochodnych lub jako materia³
energetyczny. Tego typu no¿e pozwalaj¹ na wykonanie wiêkszej
iloœci ostrzeñ.

System No¿y Sta³ego Mocowania:
Jest prosty i wygodny w eksploatacji. Nó¿ tego systemu posiada dwie
krawêdzi ostrza, wiêc po stêpieniu jednej krawêdzi, mo¿e zostaæ obrócony na
drug¹ stronê. Tego typu no¿e, s¹ bardziej popularne w rêbarkach bêbnowych,
dla których no¿e zaciskowe zwykle stanowi¹ opcje.

Skieruj strumieñ wyrzucanych zrêbków w dowolnym kierunku
Z pomoc¹ hydraulicznie sterowanego kana³u wyrzutowego jesteœmy w stanie wyeliminowaæ stratê czasu zwi¹zan¹ z podstawianiem œrodków
transportu, lub mo¿emy pozostawiæ zrêbki w miejscu rozdrabniania, rozrzucaj¹c je po pobliskim terenie.
Obrotowy kana³ wyrzutowy

Potê¿na si³a wyrzutu

• Podstaw w zasiêg kana³u wyrzutowego kilka œrodków transportu jednoczeœnie.
• Ogranicz obszar strefy za³adunku, dziêki bardziej efektywnemu rozmieszczeniu œrodków transportu.
• Zrêbkuj prosto do specjalnych kontenerów na zrêbki, ustawionych w zasiêgu strumienia na technologicznych drogach dojazdowych.
• Za³aduj œrodek transportu ustawiaj¹c kana³ wyrzutowy w kierunku dyszla i zaczepu.
• Dokonaj bezpoœrednio w miejscu rozdrabniania segregacji materia³u z uwagi na jakoœæ zrêbków i za³aduj podstawione zestawy
transportowe okreœlonej jakoœci zrêbkami.
• Efektywnie rozrzuæ zrêbki bezpoœrednio w miejscu rozdrabniania

Wykorzystaj potê¿n¹ si³ê strumienia wyrzucanych zrêbków
Specjalnie zaprojektowany stacjonarny kana³ wyrzutowy pozwala na jeszcze bardziej efektywne za³adowanie œrodka transportu prosto przez
tyln¹ burtê przyczepy. Rêbarki z tego typu kana³em wyrzutowym znane s¹ z tego, ¿e za³adowuj¹ nawet najd³u¿sze przyczepy do ich pe³nej
pojemnoœci, a niekiedy s¹ w stanie nawet je prze³adowaæ! Strumieñ zrêbków mo¿e byæ kierowany przez
hydraulicznie sterowany deflektor w p³aszczyŸnie pionowej oraz poziomej. Mo¿liwe jest równie¿ regulacja
wysokoœci wyrzutu kana³u dziêki si³ownikowi hydraulicznemu.
• Uzyskaj maksymaln¹ si³y wyrzutu zrêbków umo¿liwiaj¹c¹ maksymalne wype³nienie œrodków transportu.
• Za³aduj œrodek transportu ustawiaj¹c kana³ wyrzutowy w kierunku dyszla i zaczepu.
• Redukuj koszty transportu dziêki maksymalnie efektywnemu wykorzystaniu œrodków transportu zrêbków.
• Rozrzuæ zrêbki mo¿liwie najdalej jak siê da od maszyny, bezpoœrednio w miejscu rozdrabniania.
Stacjonarny kana³ wyrzutowy

AUTORYZOWANY DEALER BANDIT

Zak³ad Urz¹dzania i Utrzymania Zieleni
31-567 Kraków, ul. Miedziana 3
tel./fax +48 12 412 28 12
www.zaklad-zieleni.com.pl

Wype³nij do pe³na zrêbkami podstawione
œrodki transportu
Rêbarki Bandit wyposa¿one w stacjonarne kana³y
wyrzutowe, zapewniaj¹ maksymaln¹ si³ê wyrzutu
zrêbków niezbêdn¹ do maksymalnie efektywnego
za³adowania œrodków transportu lub rozproszenia
zrêbków w miejscu rozdrabniania.

