Model 65XP
Model 90XP
Model 150XP
Model 200XP
Model 250XP
Model 255XP
Model 280XP
Model 990XP
Model 1390XP
Model 1490XP
Model 1590XP
Model 1890XP
Brute
Model 1890
Heavy Duty
Model 1990XP
Model
1290 i 1690
conventional

RÊBARKI do ga³êzi i konarów

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

MAKS. 150 mm (6”)
RÊBARKA TARCZOWO-NO¯OWA
MAKS. 230 mm (9”)
RÊBARKA TARCZOWO-NO¯OWA
MAKS. 230 mm (9”)
RÊBARKA TARCZOWO-NO¯OWA

Model 65XP

OPIS

SPECYFIKACJA

Bandit Model 65XP jest zwart¹, mocn¹ i bardzo kompaktow¹ rêbark¹ tarczow¹.
Szeroka gardziel (150 x 300 mm) tego modelu, to niemal dwukrotnoœæ rozmiaru, który
spotyka siê w wiêkszoœci konkurencyjnych jednostek tej klasy. Oferowane s¹ dla tego
modelu liczne opcje, które u³atwi¹ pracê w ka¿dych warunkach pracy. Model 65XP jest
niezwykle ³atw¹ w manewrowaniu maszyn¹, która zapewni u¿ytkownikom takim jak np.
zak³ady pielêgnacji zieleni, wypo¿yczalnie sprzêtu ogrodniczego, osoby prywatne, wiele
lat niezawodnego dzia³ania. Dostêpna jest szeroka paleta jednostek napêdowych
obejmuj¹ca silniki wysokoprê¿ne i benzynowe o mocy od 26 do 44 KM.

Popularne opcje

PODWÓJNE WALCE PODAJ¥CE

Model 90XP

MECH. POZYCJONOW. KANA£U

G¥SIENICOWY UK£AD SAMOB.

SYSTEM "AUTOFEED"

OPIS

SPECYFIKACJA

Bandit Model 90XP jest solidn¹, kompaktow¹ i ³atw¹ do transportu 9 calow¹
(do œr. 230 mm) rêbarka tarczow¹. Ta jednostka sta³a siê bardzo popularna poœród
mniejszych zak³adów pielêgnuj¹cych zieleñ wysok¹ oraz s³u¿b drogowych
i komunalnych za spraw¹ ³atwoœci manewrowania oraz niskich kosztów operacyjnych.
Rozwarcie gardzieli 241 x 432 [mm] pozwala wprowadziæ bez przycinania rosochate
ga³êzie, jak równie¿ wiêkszy materia³ do maksymalnej œrednicy 230mm. Model 90 oferuje
liczne opcje jednostek napêdowych z przedzia³u od 46 do 90 KM. Jeœli szukasz solidnie
zbudowanej, wydajnej i ³atwej do transportu 9-calowej rêbarki, zwróæ uwagê na
Model 90XP.
Popularne opcje

WRZECIONO REGUL. WYS. KANA£U

Model 95XP

MECH. POZYCJONOW. KANA£U

G¥SIENICOWY UK£AD SAMOB.

OPIS

SPECYFIKACJA

Bandit Model 95XP jest drug¹ w typoszeregu 9-calowa (do œr. 230 mm) rêbark¹
tarczowo-no¿ow¹ zaprojektowan¹ do rozdrabniania bardziej w³óknistych oraz liœciastych
materia³ów. W tej jednostce du¿y, pojedynczy walec podaj¹cy jest ustawiony prostopadle
do tarczy no¿owej, skutkiem czego wprowadzany materia³ skrawany jest pod k¹tem
prostym. Stosunkowo niewielka odleg³oœæ walca podaj¹cego od tarczy no¿owej
poprawia skutecznoœæ maszyny podczas rozdrabniania w³óknistego materia³u.
Jednostka 95XP jest zbudowana w du¿ej mierze analogicznie do modelu 90XP, pod
wzglêdem rozmiaru, solidnoœci konstrukcji oraz dostêpnych jednostek napêdowych.

MECH. POZYCJONOW. KANA£U

Maks. œr. materia³u: .... 230 mm
Gardziel: ................... 231 x 432 [mm]
D³ugoœæ: .................... 4,3 m
Szerokoœæ: ................. 1,8 m
Wysokoœæ: ................. 2,4 m
Masa: ........................ od 1,7 do 2,0 t
Uk³ad podaj¹cy: ........ Walce podaj¹ce (2szt.),
œr. 191 x d³. 432 [mm]
Uk³ad rozdrabniaj¹cy: Tarcza no¿owa œr. 762 x 38 [mm]
Uk³ad wyrzutowy: ...... Obracany kana³ wyrzutowy
z deflektorem
Uk³ad jezdny: ............ Pojedyncza oœ
z hamulcem najazdowym
Silnik: ....................... Caterpillar, Kubota, Perkins,
John Deere, GM od 49 do 89 [KM]

SYSTEM "AUTOFEED"

Popularne opcje

REGULATOR PRÊDKOŒCI POSUWU

Maks. œr. materia³u: .... 150 mm
Gardziel: ................... 150 x 305 [mm]
D³ugoœæ: .................... 3,1 m
Szerokoœæ: ................. 1,7 m
Wysokoœæ: ................. 2,3 m
Masa: ........................ od 0,8 do 1,2 t
Uk³ad podaj¹cy: ........ Walec podaj¹cy
œr. 270 x d³. 292 [mm]
Uk³ad rozdrabniaj¹cy: Tarcza no¿owa œr. 660 x 19 [mm]
Uk³ad wyrzutowy: ...... obracany kana³ wyrzutowy
z deflektorem
Uk³ad jezdny: ............ Pojedyncza oœ z hamulcem
najazdowym lub bez hamulców
Silnik: ....................... Caterpillar, Kubota, Perkins,
Hatz, Kohler, Vanguard
od 26 do 44 [KM]

PODWÓJNE WALCE PODAJ¥CE

SYSTEM "AUTOFEED"

Maks. œr. materia³u: .... 230 mm
Gardziel: ................... 231 x 432 [mm]
D³ugoœæ: .................... 4,1 m
Szerokoœæ: ................. 1,8 m
Wysokoœæ: ................. 2,5 m
Masa: ........................ od 1,7 do 2,0 t
Uk³ad podaj¹cy: ........ Walec podaj¹cy (1 szt.),
œr. 270 x d³. 432 [mm]
Uk³ad rozdrabniaj¹cy: Tarcza no¿owa œr. 864 x 38 [mm]
Uk³ad wyrzutowy: ...... Obracany kana³ wyrzutowy
z deflektorem
Uk³ad jezdny: ............ Pojedyncza oœ
z hamulcem najazdowym
Silnik: ....................... Caterpillar, Kubota, John Deere,
GM od 49 do 89 [KM]

OPIS

Popularne opcje

WRZECIONO REGUL. WYS. KANA£U

MECH. POZYCJONOW. KANA£U

OPIS

SYSTEM "AUTOFEED"

Model 200XP

x

Popularne opcje

MECH. POZYCJONOW. KANA£U

OPIS

Model 250XP

Popularne opcje

HYDRAULICZNA WCI¥GARKA

MECH. POZYCJONOW. KANA£U

SI£OWNIK UNOSZ. JARZMA

SYSTEM "AUTOFEED"

RÊBARKA TARCZOWO-NO¯OWA

Bandit Model 250XP jest najwiêksz¹ i najbardziej popularn¹ 12-calow¹ (do œr. 305 mm)
tarczowo-no¿ow¹ rêbark¹. Z uwagi na fakt, ¿e rozwarcie gardzieli Modelu 250XP wynosi
317x489 [mm], jak równie¿ posiada on znacznie bardziej obszerny kosz zasypowy ni¿
Model 150 XP lub 200 XP, ta jednostka z jeszcze wiêksz¹ ³atwoœci¹ rozdrobni ga³êzie,
roz³o¿yste konary oraz mniejsze drzewa. Uk³ad podaj¹cy tego modelu nale¿y równie¿ do
najmocniejszych w klasie tarczowo-no¿owych jednostek 12-calowych. Pozwala on
uzyskaæ wiêksz¹ si³ê potrzebn¹ do wci¹gniêcia i zmia¿d¿enia podawanego materia³u.
Dostêpna jest równie¿ dla tej jednostki szeroka paleta jednostek napêdowych o mocy
z przedzia³u od 80 do 142 KM.

SYSTEM "AUTOFEED"

MAKS. 305 mm (12”)

SPECYFIKACJA

SI£OWNIK UNOSZ. JARZMA

RÊBARKA TARCZOWO-NO¯OWA

Bandit Model 200XP jest œredniej wielkoœci 12-calow¹ (do œr. 305 mm) rêbark¹.
Model 200XP wykazuje szereg podobieñstw do jednostki 150XP, ró¿ni go jednak m.in.
szerszy kosz zasypowy oraz nieco wiêksza prêdkoœæ posuwu. Z uwagi na zdolnoœæ do
szybkiego rozdrabniania ga³êzi oraz roz³o¿ystych konarów, jednostka 200XP jest jedn¹
z najbardziej popularnych rêbarek wykorzystywan¹ przez firmy zajmuj¹ce siê œcink¹
i pielêgnacj¹ drzew. Model 200XP dostêpny jest z szeregiem opcji jednostek
napêdowych najbardziej renomowanych producentów silników przemys³owych o mocy z
przedzia³u od 80 do 142 KM, co pozwala wybraæ optymaln¹ jednostkê napêdow¹ dla
specyfiki w³asnych zastosowañ.

HYDRAULICZNA WCI¥GARKA

Maks. œr. materia³u: .... 305 mm
Gardziel: ................... 317 x 489 [mm]
D³ugoœæ: .................... 4,4 m
Szerokoœæ: ................. 1,8 m
Wysokoœæ: ................. 2,5 m
Masa: ........................ od 2,5 do 2,8 t
Uk³ad podaj¹cy: ........ Walce podaj¹ce (2 szt.),
œr. 270 x d³. 482 [mm]
Uk³ad rozdrabniaj¹cy: Tarcza no¿owa œr. 1016 x 51 [mm]
Uk³ad wyrzutowy: ...... Obracany kana³ wyrzutowy
z deflektorem
Uk³ad jezdny: ............ Pojedyncza oœ
z hamulcem najazdowym
Silnik: ....................... Caterpillar, Kubota, Perkins,
John Deere, Cummins, GM
od 80 do 142 [KM]

SI£OWNIK UNOSZ. JARZMA

MAKS. 305 mm (12”)

SPECYFIKACJA
Maks. œr. materia³u: .... 305 mm
Gardziel: ................... 355 x 452 [mm]
D³ugoœæ: .................... 4,4 m
Szerokoœæ: ................. 1,8 m
Wysokoœæ: ................. 2,5 m
Masa: ........................ od 2,5 do 2,8 t
Uk³ad podaj¹cy: ........ Walce podaj¹ce (2 szt.),
œr. 191 x d³. 419 [mm]
Uk³ad rozdrabniaj¹cy: Tarcza no¿owa œr. 1016 x 51 [mm]
Uk³ad wyrzutowy: ...... Obracany kana³ wyrzutowy
z deflektorem
Uk³ad jezdny: ............ Pojedyncza oœ
z hamulcem najazdowym
Silnik: ....................... Caterpillar, Kubota, Perkins,
John Deere, Cummins, GM
od 80 do 142 [KM]

Model 150XP

RÊBARKA TARCZOWO-NO¯OWA

Bandit Model 150XP jest najbardziej kompaktow¹ i ekonomiczn¹ jednostk¹ spoœród
trzech 12-calowych (do œr. 305 mm) tarczowych rêbarek dostêpnych w ofercie Bandit
Industires. Ten model zosta³ zaprojektowany z myœl¹ o tych wszystkich, którzy poszukuj¹
relatywnie taniej i ³atwej do transportu jednostki, która by³aby w stanie podj¹æ materia³ do
maksymalnej œrednicy 300 mm. Model 150XP posiada gardziel o wymiarach 352 x 452
[mm] oraz obszerny kosz zasypowy o szerokoœci 890 mm. Ta jednostka dostêpna jest z
silnikami o mocy od 80 do 142 KM. Wiele profesjonalnych firm z bran¿y utrzymania
i pielêgnacji zieleni wybiera 12-calowe rêbarki jako podstawowe jednostki dla swojej
dzia³alnoœci.

MAKS. 305 mm (12”)

SPECYFIKACJA
Maks. œr. materia³u: .... 305 mm
Gardziel: ................... 355 x 452 [mm]
D³ugoœæ: .................... 4,4 m
Szerokoœæ: ................. 1,8 m
Wysokoœæ: ................. 2,5 m
Masa: ........................ od 2,5 do 2,8 t
Uk³ad podaj¹cy: ........ Walce podaj¹ce poziome (2 szt.),
œr. 191 x d³. 419 [mm]
Uk³ad rozdrabniaj¹cy: Tarcza no¿owa œr. 1016 x 51 [mm]
Uk³ad wyrzutowy: ...... Obracany kana³ wyrzutowy
z deflektorem
Uk³ad jezdny: ............ Pojedyncza oœ
z hamulcem najazdowym
Silnik: ....................... Caterpillar, Kubota, John Deere
Cummins, GM od 80 do 142 [KM]

MAKS. 380 mm (15”)
RÊBARKA TARCZOWO-NO¯OWA
MAKS. 460 mm (18”)
RÊBARKA TARCZOWO-NO¯OWA
MAKS. 305 mm (12”)
RÊBARKA BÊBNOWO-NO¯OWA

Model 255XP

OPIS

SPECYFIKACJA

Bandit Model 255XP to mocna 15 calowa (do œr. 380 mm) tarczowo no¿owa jednostka,
posiadaj¹ca gardziel o wymiarach 394 x 635 [mm] oraz najobszerniejszy uk³ad podaj¹cy
w swojej klasie! Uk³ad podaj¹cy tworz¹ dwa poziome walce podaj¹ce o wymiarach
270 x 622 [mm], umo¿liwiaj¹c podanie wiêkszej partii ga³êzi, konarów oraz ca³ych drzew.
Dostêpny jest szeroki zakres opcji jednostek napêdowych wszystkich wa¿niejszych
producentów silników przemys³owych z przedzia³u od 114 do 215 KM. Jednostka 255XP
jest najmniejsz¹ rêbark¹ oferowan¹ w opcji z ³adowaczem. Bardzo popularna jest
równie¿ wersja samobie¿na na g¹sienicach Caterpillar 305CR.

Popularne opcje

HYDRAULICZNA WCI¥GARKA

Model 280XP

£ADOWACZ

MECH. POZYCJONOW. KANA£U

G¥SIENICOWY UK£AD SAMOBIE¯NY

OPIS

SPECYFIKACJA

Bandit Model 280XP jest najbardziej wydajn¹, tarczowo-no¿ow¹ rêbark¹ z grupy
rêbarek „do ga³êzi i konarów drzew” dostêpn¹ w ofercie Bandit Industries. Uk³ad
podaj¹cy tej jednostki posiada wystarczaj¹co du¿o si³y do tego, aby efektywnie wci¹gn¹æ
drzewo o wiêkszej œrednicy w ca³oœci. Model 280XP opcjonalnie mo¿e byæ wyposa¿ony
m.in. we w³asny ³adowacz chwytakowy do mechanicznego podawania materia³u.
Obszerna gardziel Modelu 280XP o wymiarach 460 x 520 [mm], pozwala ³atwo
wprowadziæ du¿e porcje materia³u bez czasoch³onnego okrzesywania. Model 280XP
w wersji „Heavy Duty” wyposa¿ony w silnik o mocy o ko³o 200 KM jest ju¿ w pe³ni
profesjonaln¹ produkcyjn¹ maszyn¹, która osi¹gami dorównuje mniejszym jednostkom
z grupy biomasowych rêbarek do ca³ych drzew.
Popularne opcje

HYDRAULICZNA WCI¥GARKA

Model 990XP

£ADOWACZ

MECH. POZYCJONOW. KANA£U

OPIS

SPECYFIKACJA

Bandit Model 990XP jest kompaktow¹,12-calow¹ (do œr. 305mm) rêbark¹
zaprojektowan¹ specjalnie dla s³u¿b komunalnych, wypo¿yczalni sprzêtu ogrodniczego
oraz zak³adów pielêgnacji zieleni, szukaj¹cych wysoko wydajnej oraz lekkiej jednostki.
Uk³ad podaj¹cy oraz wiêkszoœæ podzespo³ów jest porównywalna z modelem 1090XP, ale
zasadnicz¹ ró¿nice stanowi mniejszej œrednicy bêben (610 mm), unikalny system
wyrzutowy oraz jeszcze bardziej kompaktowa konstrukcja maszyny. Dostêpne s¹ liczne
opcje jednostek napêdowych najbardziej znacz¹cych producentów silników
przemys³owych o mocy od 48 do 114 KM.

REGULATOR PRÊDKOŒCI POSUWU

Maks. œr. materia³u: .... 460 mm
Gardziel: ................... 460 x 520 [mm]
D³ugoœæ: .................... 4,8 m
Szerokoœæ: ................. 2,4 m
Wysokoœæ: ................. 2,6 m
Masa: ........................ od 4,5 do 5,8 t
Uk³ad podaj¹cy: ........ Walce podaj¹ce (2 szt.)
(1) œr. 400 x d³. 508 [mm] (w. HD)
(2) œr. 270 x d³. 508 [mm]
Uk³ad rozdrabniaj¹cy: Tarcza no¿owa œr. 1397 x 51 [mm]
Uk³ad wyrzutowy: ...... obracany kana³ wyrzutowy
z deflektorem
Uk³ad jezdny: ............ Pojedyncza oœ
hamowana pneumatycznie
Silnik: ....................... Caterpillar, Perkins, John Deere,
Cummins od 170 do 213 [KM]

UK£AD SZEROKICH WALCÓW PODAJ.

Popularne opcje

WRZECIONO REGUL. WYS. KANA£U

Maks. œr. materia³u: .... 380 mm
Gardziel: ................... 394 x 635 [mm]
D³ugoœæ: .................... 4,7 m
Szerokoœæ: ................. 2,2 m
Wysokoœæ: ................. 2,6 m
Masa: ........................ od 3,6 do 4,0 t
Uk³ad podaj¹cy: ........ Walce podaj¹ce (2 szt.),
œr. 270 x d³. 622 [mm]
Uk³ad rozdrabniaj¹cy: Tarcza no¿owa œr. 1143 x 51 [mm]
Uk³ad wyrzutowy: ...... Obracany kana³ wyrzutowy
z deflektorem
Uk³ad jezdny: ............ Pojedyncza oœ lub podwójna oœ
hamowana pneumatycznie
Silnik: ....................... Caterpillar, Perkins, John Deere,
Cummins od 110 do 213 [KM]

SI£OWNIK UNOSZ. JARZMA

SYSTEM "AUTOFEED"

Maks. œr. materia³u: .... 305 mm
Gardziel: ................... 390 x 430 [mm]
D³ugoœæ: .................... 4,0 m
Szerokoœæ: ................. 1,8 m
Wysokoœæ: ................. 2,4 m
Masa: ........................ od 2,1 do 2,4 t
Uk³ad podaj¹cy: ........ Walce podaj¹ce poziome (2 szt.),
œr. 191 x d³. 416 [mm]
Uk³ad rozdrabniaj¹cy: Bêben no¿owy œr. 610 x 476 [mm]
Uk³ad wyrzutowy: ...... Obracany kana³ wyrzutowy
z deflektorem
Uk³ad jezdny: ............ Pojedyncza oœ
z hamulcem najazdowym
Silnik: ....................... Caterpillar, Kubota, John Deere
Cummins, GM od 48 do 114 [KM]

OPIS

Popularne opcje

WRZECIONO REGUL. WYS. KANA£U

REGULATOR PRÊDKOŒCI POSUWU

OPIS

SYSTEM "AUTOFEED"

Model 1490XP

Popularne opcje

G¥SIENICOWY UK£AD SAMOBIE¯NY

OPIS

Model 1590XP

Popularne opcje

WRZECIONO REGUL. WYS. KANA£U

G¥SIENICOWY UK£AD SAMOBIE¯NY

SI£OWNIK UNOSZ. JARZMA

WCI¥GARKA

RÊBARKA BÊBNOWO-NO¯OWA

Bandit Model 1590XP to 17-calowa (do œr. 430 mm) rêbarka, która charakteryzuje siê
zwart¹ i solidn¹ konstrukcj¹ oraz doskona³ymi osi¹gami. Bêben no¿owy tego modelu
posiada œrednicê a¿ 940 mm, co oznacza, ¿e jest prawie dwukrotnie wiêkszy, ni¿ bêbny
wiêkszoœci konkurencyjnych rêbarek innych producentów w tej klasie. Model 1590XP
jest idealn¹ jednostk¹ dla firm, które chcia³yby ograniczyæ przycinanie podawanego
materia³u do minimum, a jednoczeœnie pozostaæ przy relatywnie kompaktowych
rozmiarach rêbarki. Mocny uk³ad podaj¹cy oraz obszerna gardziel tego modelu pozwala
na wprowadzenie w ca³oœci rosochatych ga³êzi i konarów, a nawet mniejszych drzew do
œrednicy 430 mm. Dla tego modelu dostêpne s¹ wysokoprê¿ne jednostki napêdowe
o mocy od 110 KM do 142 KM.

PEDA£ NO¯NEGO STEROWANIA

MAKS. 430 mm (17”)

SPECYFIKACJA

SI£OWNIK UNOSZ. JARZMA

RÊBARKA BÊBNOWO-NO¯OWA

Bandit Model 1490XP staje siê coraz bardziej popularny za spraw¹ wyj¹tkowo
wytrzyma³ego i kompaktowego charakteru cech konstrukcji, które czyni¹ ten model
najbardziej popularn¹ jednostk¹ 15-calow¹ dostêpn¹ na rynku. Obszerna gardziel
450 x 495 [mm] oraz mocny, oparty o dwa poziome walce uk³ad podaj¹cy wprowadzi bez
wiêkszych trudnoœci roz³o¿yste ga³êzie i konary do œrednicy pnia 380 mm. Jednostkê t¹
cechuje ponadto du¿y bêben o wymiarach 940 x 476 [mm] oraz opcje jednostek
napêdowych o mocy z przedzia³u od 114 KM do 142 KM. Jednostka ta jest idealna dla
s³u¿b komunalnych i drogowych oraz zak³adów pielêgnacji zieleni poszukuj¹cych
kompaktowej i niedrogiej 15-calowej (do œr. 380 mm) rêbarki.

WRZECIONO REGUL. WYS. KANA£U

Maks. œr. materia³u: .... 430 mm
Gardziel: ................... 500 x 520 [mm]
D³ugoœæ: .................... 4,6 m
Szerokoœæ: ................. 2,2 m
Wysokoœæ: ................. 2,7 m
Masa: ........................ 3,3 t
Uk³ad podaj¹cy: ........ Walce podaj¹ce (2 szt.),
œr. 270 x d³. 520 [mm]
Uk³ad rozdrabniaj¹cy: Bêben no¿owy œr. 940 x 560 [mm]
Uk³ad wyrzutowy: ...... Obracany kana³ wyrzutowy
z deflektorem
Uk³ad jezdny: ............ Pojedyncza oœ z hamulcem
najazdowym lub pneumatycznym
Silnik: ....................... Caterpillar, Perkins, John Deere,
Cummins od 110 do 142 [KM]

SI£OWNIK UNOSZ. JARZMA

MAKS. 380 mm (15”)

SPECYFIKACJA
Maks. œr. materia³u: .... 380 mm
Gardziel: ................... 450 x 495 [mm]
D³ugoœæ: .................... 4,7 m
Szerokoœæ: ................. 2,0 m
Wysokoœæ: ................. 2,7 m
Masa: ........................ 3,0 t
Uk³ad podaj¹cy: ........ Walce podaj¹ce poziome (2 szt.),
œr. 270 x d³. 520 [mm]
Uk³ad rozdrabniaj¹cy: Bêben no¿owy œr. 940 x 483 [mm]
Uk³ad wyrzutowy: ...... Obracany kana³ wyrzutowy
z deflektorem
Uk³ad jezdny: ............ Pojedyncza oœ
z hamulcem najazdowym
Silnik: ....................... Caterpillar, Kubota, Perkins,
John Deere, Cummins
od 114 do 142 [KM]

Model 1390XP

RÊBARKA BÊBNOWO-NO¯OWA

Bandit Model 1390 XP jest stosunkowo lekk¹ i kompaktow¹ rêbark¹, która posiada
doœæ du¿y bêben o œrednicy, a¿ 940 mm oraz obszern¹ gardziel. Jednostka ta oferowana
jest w dwóch wersjach - standard oraz „heavy duty”. Zale¿nie od wybranego uk³adu
podaj¹cego Model 1390XP wystêpuje jako maszyna 13-calowa (do œr. 330 mm) lub w
wersji „HD” jako 15-calowa (do œr. 380 mm). Ta jednostka podobnie jak modele 1490XP
oraz 1590XP zapewnia wszystkie zalety bêbnowo-no¿owej rêbarki, jak równie¿ dziêki
tak du¿ej œrednicy i tym samym bezw³adnoœci bêbna no¿owego, rozdrabnia materia³
praktycznie w tempie tarczowej rêbarki tej klasy.
Model 1090XP mo¿e zostaæ
wyposa¿ony w opcje jednostek napêdowych z przedzia³u od 84,5 do 142 KM.

MAKS. 350/380 mm (13/15”)

SPECYFIKACJA
Maks. œr. materia³u: .... 350 lub 380 mm (HD)
Gardziel: ................... 397x432 lub 397x521 [mm] (HD)
D³ugoœæ: .................... 4,6 m
Szerokoœæ: ................. 2,0 m
Wysokoœæ: ................. 2,7 m
Masa: ........................ 2,8 t
Uk³ad podaj¹cy: ........ Walce podaj¹ce poziome (2 szt.),
œr. 191 x d³. 416 [mm]
lub œr. 270 x d³. 520 [mm] (HD)
Uk³ad rozdrabniaj¹cy: Bêben no¿owy œr. 940x476 [mm]
Uk³ad wyrzutowy: ...... Obracany kana³ wyrzutowy
z deflektorem
Uk³ad jezdny: ............ Pojedyncza oœ
z hamulcem najazdowym
Silnik: ....................... Caterpillar, Kubota, Perkins,
John Deere, Cummins
od 84,5 do 142 [KM]

MAKS. 483 mm (19”)
RÊBARKA BÊBNOWO-NO¯OWA
MAKS. 483 mm (19”)
RÊBARKA BÊBNOWO-NO¯OWA
MAKS. 535 mm (21”)
RÊBARKA BÊBNOWO-NO¯OWA

Model 1890XP

Brute OPIS
Bandit Model 1890XP BRUTE to 19-calowa (do œr. 483 mm) rêbarka bebnowo-no¿owa,
która oferowana jest z mocniejszymi jednostkami napêdowymi (od 160 do 180 KM)
i jednoczeœnie wa¿y mniej ni¿ 4,5 tony. W wielu sytuacjach aplikacyjnych, jak równie¿
bior¹c pod uwagê wystêpuj¹ce czasami ograniczenia transportowe masa ca³kowita
maszyny pozostaje nie bez znaczenia. Relatywnie mniejsza masa, mocny uk³ad
podaj¹cy oraz obszerna gardziel czyni¹ tê jednostkê, bardzo wszechstronn¹ 19-calowa
rêbark¹ bêbnowo-no¿ow¹ dostêpn¹ na rynku. Maszyna oferowana jest z resorowan¹
pojedyncz¹ osi¹ hamowan¹ pneumatycznie.

Popularne opcje

WRZECIONO REGUL. WYS. KANA£U

G¥SIENICOWY UK£AD SAMOBIE¯NY

Model 1890XP HD

SI£OWNIK UNOSZ. JARZMA

WCI¥GARKA

OPIS

SPECYFIKACJA

Bandit Model 1890XP HEAVY DUTY jest 19-calow¹ (do œr. 483 mm) rêbark¹ bebnowono¿ow¹, która nie obawia siê materia³u o du¿ej œrednicy oraz ciê¿kiej pracy. Jednostka ta
z uwagi na swoj¹ mocn¹ i wytrzyma³¹ konstrukcjê oraz œwietne osi¹gi wykorzystywana
jest bardzo czêsto do przemys³owej produkcji biomasy. W przypadku tego modelu warto
zwróciæ uwagê na parametry uk³adu jezdnego, ramê, masywny uk³ad podaj¹cy
standardu „heavy duty” oraz powiêkszone kieszenie no¿y, które zwiêkszaj¹ iloœæ
zabieranych zrêbków oraz poprawiaj¹ si³ê ich wyrzutu. Model 1890XP w wersji „heavy
duty” oferowany jest z silnikami o mocy od 180 do 250 KM i dostêpny jest w opcji
m.in. z ³adowaczem, doczepianym transporterem podaj¹cym oraz uk³adem szerszych
walców podaj¹cych „supersized feed system”.
Popularne opcje

UK£AD SZEROKICH WALCÓW PODAJ.

Model 1990XP

G¥SIENICOWY UK£AD SAMOBIE¯NY

DOCZEPIANY TRANSPORTER PODAJ.

OPIS

SPECYFIKACJA

Popularne opcje

G¥SIENICOWY UK£AD SAMOBIE¯NY

Maks. œr. materia³u: .... 483 mm
Gardziel: ................... 520 x 660 [mm]
D³ugoœæ: .................... 5,4 m
Szerokoœæ: ................. 2,6 m
Wysokoœæ: ................. 3,2 m
Masa: ........................ 4,7 t
Uk³ad podaj¹cy: ........ Walce podaj¹ce (2 szt.)
(1) œr. 400 x d³. 508 [mm]
(1) œr. 270 x d³. 508 [mm]
Uk³ad rozdrabniaj¹cy: Bêben no¿owy œr. 940 x 560 [mm]
Uk³ad wyrzutowy: ...... Obracany kana³ wyrzutowy
z deflektorem
Uk³ad jezdny: ............ Pojedyncza lub podwójna oœ
hamowana pneumatycznie
Silnik: ....................... Caterpillar, Perkins, John Deere,
Cummins od 180 do 250 [KM]

£ADOWACZ

Bandit Model 1990XP zamyka typoszereg bêbnowo no¿owych rêbarek
dopuszczaj¹cych jeszcze rêczne podawanie materia³u. Maszyna ta cechuje siê
zdecydowanie najmocniejszymi parametrami technicznymi w swojej grupie. Od strony
konstrukcyjnej zbudowana jest podobnie do jednostki 1890XP Heavy Duty, tylko
wyposa¿ona jest w szerszy bêben no¿owy oraz szersze walce podaj¹ce. Model 1990XP
posiada ekstremalnie obszern¹ gardziel o wymiarach 622 x 660 [mm] i chocia¿ jest
okreœlana jako 21-calowa (do maks. œr. 535 mm) maszyna, rozdrabniano t¹ szczególn¹
jednostk¹ materia³ o œrednicy bliskiej 600 mm. Model 1990XP jest idealny do
ró¿norodnych aplikacji obejmuj¹cych oczyszczanie powierzchni zadrzewionych,
kompleksow¹ œcinkê drzew oraz rozdrabnianie pozosta³oœci zrêbowych w celu produkcji
paliw sta³ych.

WZMACNIANY KOSZ ZASYPOWY

SPECYFIKACJA
Maks. œr. materia³u: .... 483 mm
Gardziel: ................... 520 x 520 [mm]
D³ugoœæ: .................... 4,9 m
Szerokoœæ: ................. 2,4 m
Wysokoœæ: ................. 2,8 m
Masa: ........................ 4,3 t
Uk³ad podaj¹cy: ........ Walce podaj¹ce (2 szt.),
œr. 270 x d³. 508 [mm]
Uk³ad rozdrabniaj¹cy: Bêben no¿owy œr. 940 x 560 [mm]
Uk³ad wyrzutowy: ...... Obracany kana³ wyrzutowy
z deflektorem
Uk³ad jezdny: ............ Pojedyncza oœ hamowana
pneumatycznie
Silnik: ....................... Caterpillar, Perkins, John Deere,
Cummins od 160 do 180 [KM]

WCI¥GARKA

£ADOWACZ

Maks. œr. materia³u: .... 535 mm
Gardziel: ................... 622 x 660 [mm]
D³ugoœæ: .................... 6,1 m
Szerokoœæ: ................. 2,3 m
Wysokoœæ: ................. 3,2 m
Masa: ........................ 5,3 t
Uk³ad podaj¹cy: ........ Walce podaj¹ce (2 szt.)
(1) œr. 400 x d³. 810 [mm]
(1) œr. 270 x d³. 810 [mm]
Uk³ad rozdrabniaj¹cy: Bêben no¿owy œr. 940 x 660 [mm]
Uk³ad wyrzutowy: ...... Obracany kana³ wyrzutowy
z deflektorem
Uk³ad jezdny: ............ Podwójna oœ hamowana
pneumatycznie
Silnik: ....................... Caterpillar, Perkins, John Deere,
Cummins od 250 do 275 [KM]

OPIS

Model 1290 i 1690

MAKS. 150 mm (6”)

SPECYFIKACJA

Conventional

Bandit Model 1290 oraz 1690 Conventional. Konwencjonalne rêbarki bêbnowe od
ponad 30 lat, s¹ nierzadko podstawowymi jednostkami przedsiêbiorców zajmuj¹cych siê
pielêgnacj¹ drzew. S¹ proste w obs³udze, tanie w eksploatacji i s¹ niezwykle wydajne.
Tego typu rêbarki s¹ równie¿ tañsze z uwagi na prost¹ konstrukcjê, która nie posiada
uk³adu hydraulicznego. Oferowane s¹ ze stacjonarnym kana³em wyrzutowym.
W kompletacji dostêpny jest równie¿ deflektor w celu skierowania strumienia
wyrzucanych zrêbków w p³aszczyŸnie pionowej. Wybieraj¹c konwencjonaln¹ rêbarkê
bêbnow¹ 1290 lub 1690 Conentional, mo¿esz byæ pewny wysokiej jakoœci oraz
unikalnych cech konstrukcyjnych charakterystycznych dla wszystkich produktów Bandit.

RÊBARKA BÊBNOWO-NO¯OWA

Maks. œr. materia³u: .... 150 mm
Gardziel: ................... 1290 Conv.: 254 x 305 [mm]
1690 Conv.: 254 x 406 [mm]
D³ugoœæ: .................... 3,8 m
Szerokoœæ: ................. 2,3 m
Wysokoœæ: ................. 2,4 m
Masa: ........................ 1,9 t
Uk³ad rozdrabniaj¹cy:
1290 Conv.: Bêben no¿owy œr. 292x305 [mm]
1690 Conv.: Bêben no¿owy œr. 292x406 [mm]
Uk³ad wyrzutowy: ...... Stacjonarny kana³ wyrzutowy
z deflektorem
Uk³ad jezdny: ............ Pojedyncza oœ
z hamulcem najazdowym
Silnik: ....................... Caterpillar, Kubota, Perkins,
John Deere, Cummins, GM
od 49 do 97 [KM]

Popularne opcje

ZESTAW DO PODOSTRZANIA NO¯Y

REGULATOR PRÊDKOŒCI POSUWU

GNIAZDO NA KLINY KÓ£

Cechy oraz charakterystyka rêbarek do ga³êzi i konarów drzew.
Osi¹gi niemal dorównuj¹ce jednostkom do ca³ych drzew.

Nasze rêbarki do ga³êzi i konarów drzew s¹ prostymi, sprawdzonymi oraz solidnie zbudowanymi maszynami, które zapewni¹ d³ugie lata niezawodnej eksploatacji. Z populacj¹ ponad 40000 jednostek, znajduj¹cych siê w eksploatacji na ca³ym
œwiecie, rêbarki Bandit s¹ wysokowydajnymi maszynami, które dostêpne s¹ z cechami konstrukcyjnymi oraz opcjami budowy niespotykanymi gdziekolwiek indziej. Mamy maszyny, które odpowiadaj¹ Twoim potrzebom. Wypróbuj maszynê Bandit
a z pewnoœci¹ doœwiadczysz: ni¿szych kosztów robocizny, szybszego czasu wykonania prac, lepszej formy obs³uguj¹cych, jak równie¿ innych korzyœci wynikaj¹cych z wszystkich cech konstrukcyjnych maj¹cych na celu podniesienie
bezpieczeñstwa i zabezpieczenie operatora podczas pracy maszyn¹. Solidna i wytrzyma³a konstrukcja zapewnia d³ugie lata niezawodnej eksploatacji przy ograniczeniu do minimum mo¿liwych przestojów. To jest ró¿nica, która oferuje Tobie Bandit!

Dysk czy bêben?
Rêbarki tarczowe
A
RCZOW
Rêbarki tarczowe skrawaj¹ materia³ pod k¹tem oko³o 45 stopni. To pozwala
KA TA
RÊBAR
rozdrabniaæ im materia³ o wiêkszej œrednicy relatywnie ³atwiej, przy mniejszym
zu¿yciu energii oraz mniejszych wibracjach. Mniejsze zu¿ycie energii podczas
ciêcia, pozwala jednoczeœnie wyrzuciæ zrêbki z wiêksz¹ si³¹ i tym samym skuteczniej wype³niæ
przyczepy na zrêbki, zwiêkszaj¹c efektywnoœæ wykorzystania œrodków transportu. Rêbarki tarczowe
s¹ bardzo proste i wygodne w codziennej eksploatacji.

UTRZYMANIE TERENU WOKÓ£ LINI
PRZESY£OWYCH
Z uwagi na fakt, ¿e przycinanie zwi¹zane z
utrzymanie terenów pod liniami
przesy³owymi ogranicza siê przewa¿nie do
rozdrabniania mniejszych œrednic,
typoszereg ma³ych oraz œrednich rêbarek do
ga³êzi i konarów drzew Bandit jest szeroko
wykorzystywany do rozdrabniania materia³u
ga³êziowego pochodz¹cego z tego typu
prac. Samobie¿ne rêbarki Bandit s¹ bardzo
popularnymi jednostkami stosowanymi tego
typu aplikacjach oraz do rozdrabniania
ga³êzi i kanarów drzew w obszarach o
trudnych warunkach terenowych.

WYPO¯YCZALNIE MASZYN
Rêbarki do ga³êzi s¹ bardzo popularnymi
jednostkami w wypo¿yczalniach
specjalistycznych maszyn. Centra wynajmu
oferuj¹ce tego typu sprzêt, ³atwo
zorientowa³y siê, ¿e rêbarki Bandit
zapewniaj¹ szybki zwrot inwestycji
zwi¹zanej z ich zakupem, s¹ bardzo
wytrzyma³ym sprzêtem. a tak¿e s¹
d³ugotrwa³e, co kusi indywidualnych
klientów, przedsiêbiorców oraz firmy sektora
publicznego. Klienci wypo¿yczalni preferuj¹
wypo¿yczenie takich rêbarek, które
chcieliby zakupiæ, czyli rêbarek Bandit.

SADOWNICTWO
Zakaz spalania odpadów zielonych z
sadownictwa, sprawi³ ¿e rêbarki Bandit sta³y
siê bardzo popularnym narzêdziem do
przetwarzania ga³êzi z ciêæ pielêgnacyjnych
do postaci wartoœciowych zrêbków, które s¹
nastêpnie wykorzystywane jako mulcz do
œció³kowania wokó³ drzew, w celu
utrzymania odpowiedniej wilgotnoœci oraz
ph gleby. Zrêbki wykorzystywane s¹ równie¿
jako paliwo dla kot³ów przystosowanych do
spalania biomasy. W tym segmencie bardzo
popularnymi jednostkami s¹ nasze jednostki
z napêdem WOM lub samobie¿ne na
g¹sienicach.

U T R Z Y M A N I E PA R K Ó W O R A Z
SZLAKÓW
Zarówno nasze holowane jak i samobie¿ne
rêbarki na gasienicach s¹ szczególnie
popularne w przetwarzaniu opad³ego
materia³u, wiatro³omów, a tak¿e ca³ych
drzew, które wymagaj¹ usuniêcia. Zrêbki
powsta³e z tego typu prac s¹
wykorzystywane jako mulcz oraz element
dekoracyjny œcie¿ek i innych traktów
komunikacyjnych.

APLIKACJE

PIÊLÊGNACJA DRZEW
Przycinanie oraz usuwanie drzew w celu
zast¹pienia ich nowymi stanowi¹ s¹
nieod³¹cznymi dzia³aniami prowadzonymi w
ramach pielêgnacji i utrzymania zieleni.
Dysponuj¹c obszernym typoszeregiem
rêbarek do ga³êzi i konarów drzew,
posiadamy sprzêt, który jest najlepiej
dostosowany do indywidualnych potrzeb
przedsiêbiorców tej bran¿y. Nasze
urz¹dzenia s¹ w stanie szybko rozdrobniæ
odpady zielone przy minimalnym wysi³ku.

Rêbarki bêbnowe
Uk³ad tn¹cy rêbarek bêbnowych ustawiony jest bli¿ej uk³adu podaj¹cego, dziêki czemu ³atwiej skrawany jest cienki i
w³óknisty materia³. Dodatkowo w przypadku uk³adu bêbnowo-no¿owego wiêksza powierzchnia
ciêcia powoduje równie¿, ¿e skuteczniej rozdrabniane s¹ rozwidlenia materia³u.
Ponadwymiarowe bêbny stosowane w prawie wszystkich naszych rêbarkach bêbnowych,
pozwalaj¹ na ciecie maksymalnej œrednicy materia³u t¹ czêœci¹ ³uku, która znajduje siê, znacznie
poni¿ej po³owy bêbna. Materia³ ciêty jest dziêki temu w skos w³ókien, podobnie jak czyni¹ to
rêbarki tarczowe. Rêbarki bêbnowe Bandit rozdrabniaj¹ materia³ przy mniejszych wibracjach,
zu¿ywaj¹ mniej paliwa i wykazuj¹ mniejsze zapotrzebowanie mocy ni¿ konkurencyjne maszyny
RÊBA
RKA
BÊBN
w tej klasie.
OWA

Cechy oraz charakterystyka

Rêbarki do ga³êzi i konarów drzew Bandit

MOCOWANIE KO£A ZAPASOWEGO

UNIKALNE
KOMPLETACJE
Oferujemy wiêcej ni¿ tylko liczny typoszereg
rêbarek z hydraulicznym uk³adem podaj¹cym.

WYBRANE OPCJE ORAZ CECHY KONSTRUKCYJNE

Firma Bandit Industries znana jest z oferowania rêbarek
wykonywanych na specjalne zamówienie klienta, które
odpowiadaj¹ ich indywidualnym wymaganiom
wynikaj¹cym ze specyfiki wykonywanych prac. Jako
dodatek do dostêpnych licznych opcji oraz rozwi¹zañ
konstrukcyjnych oferujemy równie¿ zmodyfikowane wersje
wybranych modeli dostêpnych jako „Modele PTO” - rêbarki
z napêdem z wa³ka odbioru mocy (WOM), „Modele CHIP
BOX COMBO” – rêbarki z w³asn¹ skrzyni¹ ³adunkow¹ na
zrêbki; „Modele TRACK” – rêbarki samobie¿ne
z g¹sienicowym uk³adem jezdnym. Zadzwoñ ju¿ dziœ, aby
dowiedzieæ siê wiêcej na temat sprzêtu, który potrzebujesz
dla w³asnej floty maszyn.

Modele 65XP, 90XP oraz 95XP dostêpne s¹ w opcji z w³asn¹ skrzyni¹ ³adunkow¹ o objêtoœci 6,5 m3 (Chip Box
Combo). Takie rozwi¹zanie pozwala na du¿e oszczêdnoœci, poniewa¿ eliminuje koniecznoœæ anga¿owania
dodatkowego œrodka transportu na zrêbki i tym samym pozwala unikn¹æ dodatkowych kosztów z tytu³u
ubezpieczenia oraz przegl¹dów dodatkowego œrodka transportu. Zwolniony œrodek transportu, który w normalnych
warunkach by³by wykorzystany do transportu zrêbki, mo¿e zostaæ wykorzystany do innych celów. Rêbarka
montowana jest na obrotnicy, co umo¿liwia podawanie materia³u z ró¿nych stron, w zale¿noœci od potrzeby.

NAPÊD Z WA£KA ODBIORU MOCY

CHIP BOX COMBO

Modele 65XP, 90XP, 95XP, 150XP, 200XP oraz 250XP oferowane s¹ jako jednostki napêdzane przez wa³ek odbioru mocy
ci¹gnika. Wystêpuj¹ jako maszyny zawieszane (3 punktowy uk³ad zawieszenia) lub holowane (wyposa¿one w pojedyncz¹ oœ
jezdn¹). Wybieraj¹c, któr¹kolwiek rêbarkê Bandit z napêdem WOM, mo¿esz byæ pewien wysokiej jakoœci, œwietnych osi¹gów oraz
niskich kosztów operacyjnych. Maszyna tego typu po dostarczeniu zewnêtrznego napêdu z wa³ka ci¹gnika nie potrzebuje ju¿
dodatkowych Ÿróde³ zasilania, poniewa¿ posiada kompletny uk³ad hydrauliczny i nie korzysta z gniazd wyjœcia/wyjœcia oleju
hydraulicznego ci¹gnika. Jednostki WOM umo¿liwiaj¹ dotarcie w trudniejszy teren, w którym ci¹gnik ma zwykle przewagê nad
samochodem holuj¹cym rêbarkê. S¹ one nieco tañsze w porównaniu do jednostek z w³asnym silnikiem. Wiêksze modele WOM
umo¿liwiaj¹ wspó³pracê z zainstalowanym na ci¹gniku mniejszym ³adowaczem hds i zasilanie go z niewykorzystywanych gniazd
oleju hydraulicznego ci¹gnika.

G¹sienice Caterpillar dostêpne s¹ w opcji dla prawie wszystkich modeli rêbarek do ga³êzi i konarów drzew. Uk³ad samobie¿ny
umo¿liwia sprawne poruszanie siê w trudnym terenie, gdzie jednostki holowane mia³yby spore problemy trakcyjne. Eliminuje
równie¿ w du¿ym stopniu koniecznoœæ donoszenia materia³u do maszyny - jednostki samobie¿ne docieraj¹ w pobli¿e materia³u, a
nie odwrotnie. Rêbarki samobie¿ne na g¹sienicach wykazuj¹ siê zwykle d³u¿sz¹ ¿ywotnoœci¹ no¿y. Ograniczenie odleg³oœci, z
której donosi siê materia³ do maszyny, powoduje jednoczeœnie zmniejszenie iloœci ziemi, b³ota, kurzu czy piasku jak¹ absorbuj¹
ci¹gniête po ziemi konary czy ga³êzie. Konfiguracja samobie¿na obejmuje niezbêdne modyfikacje konstrukcyjne standardowej
jednostki oraz zdalne sterowanie.

G¥SIENICOWY UK£AD SAMOBIE¯NY

OSTRZA£KA DO NO¯Y
(OPCJA)
Ostrza³ka do no¿y stanowi unikalny i stosunkowo tani osprzêt s³u¿¹cy do
podostrzenia no¿y rêbarki zamontowanych w maszynie, bez koniecznoœci ich
demonta¿u. Ostrza³ka obni¿a koszty operacyjne, polepsza osi¹gi rêbarki,
wydajnoœæ, a tak¿e jednorodnoœæ zrêbków.

DZWIGNIA STEROWANIA PODAWANIEM
(STANDARD)
DŸwignia sterowania podawaniem walców, rozci¹ga siê wokó³ trzech stron
kosza zasypowego i zapewnia swobodny do sterowania uk³adem podaj¹cym
w czasie pracy maszyn¹.

HYDRAULICZNA PODPORA STABILIZUJ¥CA
(OPCJA)
Opcja ta jest oferowana w opcji dla wiêkszoœci modeli rêbarek do ga³êzi
i konarów drzew. Podpora hydrauliczna jest szczególnie popularna
w przypadku wiêkszych jednostek, zw³aszcza gdy istnieje koniecznoœæ
czêstego zaczepiania do pojazdu holuj¹cego.

FILTR WSTÊPNEGO OCZYSZCZENIA POWIETRZA
(OPCJA)
Filtr wstêpnego oczyszczenia powietrza jest niezbêdn¹ opcj¹ dla wyd³u¿enia
¿ywotnoœci filtra powietrza silnika. Ten element pozwala nam na
oszczêdnoœci wynikaj¹ce z zapewnienia filtrom powietrza lepszych
warunków.

SI£OWNIK UNOSZ¥CY JARZMO GÓRNEGO WALCA PODAJ¥CEGO
(OPCJA)
U³atwia on wprowadzenie materia³u o du¿ej œrednicy poprzez uniesienie
walca podaj¹cego, jak równie¿ w razie potrzeby umo¿liwia równie¿
dodatkowy docisk materia³u w celu zmia¿d¿enia rosochatych konarów.
(Standard dla 280XP,1890XP oraz 1990 XP). Opcja ta jest równie¿ bardzo
pomocna w czasie obs³ugi i konserwacji.

£ADOWACZ
(OPCJA)
Modele 255XP, 280XP oraz 1890XP wystêpuj¹ w opcji z w³asnym
³adowaczem chwytakowym zabudowanym na maszynie (Back Hoe Model
50 oraz Model 75). £adowacz u³atwia wprowadzenie materia³u o wiêkszej
œrednicy oraz masie w³asnej. Wykorzystuj¹c ³adowacz ³atwiej i szybciej jest
wprowadziæ zastosowane na pryzmie ga³êzie.

UK£ADY WYRZUTOWE

WCI¥GARKA
(OPCJA)
Hydraulicznie sterowana wci¹garka dostêpna jest dla prawie wszystkich
modeli rêbarek. Usprawnia ona wprowadzenie materia³u o wiêkszej masie.
Ogranicza, tym samy prace zwi¹zane z rêcznym donoszeniem materia³u do
maszyny, jak równie¿ samo przycinanie ga³êzi i konarów. Wci¹garka to
równie¿ œwietne narzêdzie umo¿liwiaj¹ce wyci¹gniêcie materia³u z miejsc
trudnodostêpnych i przyci¹gniêcie go w pobli¿e maszyny.

TRANSPORTER PODAJ¥CY
(OPCJA)
Opcja dostêpna jest dla modeli 280XP oraz 1890XP. Transporter
montowany jest w miejsce standardowego kosza zasypowego.
Konfiguracja obejmuje wszystkie potrzebne modyfikacje w konstrukcji oraz
hydraulice standardowej jednostki, oœ przenoœnika, panel steruj¹cy, zespó³
zaworów steruj¹cych oraz dodatkowe silniki hydrauliczne napêdu walca
oraz przenoœnika.

Dostêpne s¹ trzy podstawowe opcje kana³u wyrzutowego dla ³atwiejszego
skierowania strumienia zrêbków w po¿¹danym kierunku: rêczny mech.
pozycjonuj¹cy kana³; hydrauliczny mech. pozycjonuj¹cy kana³ oraz
wrzeciono reg. wysokoœci kana³u wyrzutowego.
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