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Popularne opcje

G£OWICA MAGNETYCZNA

HYDR. STEROWANY STÓ£ UCHYLNY

D£U¯SZY PRZENOŒNIK WYRZUTOWY

OPIS

Model 1680 Track

Popularne opcje

OSPRZÊT DO BARWIENIA RAIN BIRD

G£OWICA MAGNETYCZNA

MODEL 1680 ELECTRIC

Model 1680 Electric

HYDR. STEROWANY STÓ£ UCHYLNY

OPIS
Model 1680 Electric to doskona³a jednostka do stacjonarnej pracy na mniejszych
placach sk³adowych materia³ów takich jak np. ga³êzie, konary, mniejsze karpy
korzeniowe, kompost, kora, zrzyny tartaczne, palety i innych opakowania drewniane itp.
Model 1680 jest bardzo kompaktow¹ i do tego zaskakuj¹co wydajn¹ jednostk¹. W wersji
elektrycznej jednostka ta bêdzie tañsza w eksploatacji i prostsza w obs³udze w
porównaniu z wersj¹ spalinow¹. U¿ytkownicy Modelu 1680E docenia równie¿ minimalny
poziom emisji ha³asu towarzysz¹cy procesowi rozdrabniania. Jednostka posiada
gardziel o rozwarciu 24”x 52” (610x1320 [mm]) i w wersji z elektrycznym napêdem mo¿e
byæ wyposa¿ony w silniki o mocy od 200 do 250 KM.

HYDR. STEROWANY STÓ£ UCHYLNY

D£U¯SZY, SK£ADANY PRZENOŒNIK

Maks. œr. materia³u: ... 410 mm
Gardziel: ................... 622 x 660 [mm]
Silnik: ....................... Caterpillar, Cummins, John Deere
od 275 do 350 [KM]
D³ugoœæ: .................... 9,1 m
Szerokoœæ .................. 2,5 m
Wysokoœæ: ................. 3,6 m
Masa: ....................... 13,0 t
Zbiornik paliwa: ........ 189 l
Zbiornik oleju hydr.: . 227 l
Uk³ad podaj¹cy ......... Walec podaj¹cy 508 x 1320 [mm],
oraz transporter podaj¹cy
3048 x 1320 [mm]
Uk³ad rozdrabniaj¹cy: G³owica frez. œr. 914 x 1320 [mm]
Uk³ad wyrzutowy: ..... Przen. wyrzut. 4572 x 1220 [mm]
Uk³ad jezdny: ............ Stalowe g¹sienice Caterpillar 312B

HYDR. STEROWANY STÓ£ UCHYLNY

Popularne opcje

G£OWICA MAGNETYCZNA

Maks. œr. materia³u: ... 410 mm
Gardziel: ................... 610 x 1320 [mm]
Silnik: ....................... Caterpillar, Cummins, John Deere
od 213 do 350 [KM]
D³ugoœæ: .................... 9,7 m
Szerokoœæ .................. 2,4 m
Wysokoœæ: ................. 3,4 m
Masa: ....................... 8,8 t
Zbiornik paliwa: ........ 189 l
Zbiornik oleju hydr.: . 227 l
Uk³ad podaj¹cy ......... Walec podaj¹cy 508 x 1320 [mm],
oraz transporter podaj¹cy
3048 x 1320 [mm]
Uk³ad rozdrabniaj¹cy: G³owica frez. œr. 914 x 1320 [mm]
Uk³ad wyrzutowy: ..... Przen. wyrzut. 4572 x 1220 [mm]
Uk³ad jezdny: ............ Podwójna oœ (5,4 t)
hamowana pneumatycznie
Zaczep: ..................... Oczkowy, 75 mm
SPECYFIKACJA

Beast Model 1680 Track w wersji samobie¿nej na g¹sienicach to stosunkowo lekka
i bardzo kompaktowa jednostka do rozdrabniania organicznych materia³ów odpadowych
w trudnych warunkach terenowych lub innych sytuacjach, w których niezbêdny jest
mobilny rozdrabniacz. Samobie¿na jednostka nie potrzebuje œrodka transportu
w miejscu pracy, b³yskawicznie dociera sama do surowca, eliminuj¹c koniecznoœæ
podwo¿enia materia³u w pobli¿e maszyny. Posiada gardziel o rozwarciu 24”x 52”
(610x1320 [mm]) oraz paletê jednostek napêdowych o mocy od 275 do 325 KM. Firmy
specjalizuj¹ce siê w oczyszczaniu du¿ych powierzchni zadrzewionych, sk³adowiska
odpadów komunalnych oraz s³u¿by zieleni z pewnoœci¹ doceni¹ bardzo praktyczne
walory tego modelu.

MODEL 1680 TRACK

MAKS. 410 mm (16”)

OSPRZÊT DO BARWIENIA RAIN BIRD

MAKS. 410 mm (16”)

SPECYFIKACJA

Model 1680 jest idealn¹ maszyn¹ dla przedsiêbiorstw zwi¹zanych z oczyszczaniem
powierzchni leœnych na mniejsz¹ skale, jak równie¿ dla sk³adowisk odpadów
komunalnych i s³u¿by zieleni, które szukaj¹ efektywnego sposobu utylizacji ga³êzi,
konarów, mniejszych karp korzeniowych, kompostu, palet i innych opakowañ
drewnianych, drewna kawa³kowego, oraz wszelki odpadów z drzew powstaj¹cych
w miejscu pozyskania Model 1680 jest bardzo kompaktow¹ i wygodn¹ do manewrowania
maszyn¹, która mo¿e byæ szybko przetransportowana z jednej lokacji do nastêpnej.
Posiada gardziel o rozwarciu 24”x 52” (610x1320 [mm]) i mo¿e byæ wyposa¿ony
w szerok¹ paletê jednostek napêdowych od 160 do 325 KM.

MODEL 1680

MAKS. 410 mm (16”)

OPIS

Model 1680

KOMPRESOR POWIETRZA

SPECYFIKACJA
Maks. œr. materia³u: ... 410 mm
Gardziel: ................... 610 x 1320 [mm]
Silnik: ....................... WEG od 200 do 250 [KM]
D³ugoœæ: .................... 9,7 m
Szerokoœæ .................. 2,4 m
Wysokoœæ: ................. 3,4 m
Masa: ....................... 8,8 t
Zbiornik oleju hydr.: . 227 l
Uk³ad podaj¹cy ......... Walec podaj¹cy 508 x 1320 [mm],
oraz transporter podaj¹cy
3048 x 1320 [mm]
Uk³ad rozdrabniaj¹cy: G³owica frez. œr. 914 x 1320 [mm]
Uk³ad wyrzutowy: ..... Przen. wyrzut. 4572 x 1220 [mm]
Uk³ad jezdny: ............ Podwójna oœ (5,4 t)
hamowana pneumatycznie
Zaczep: ..................... Oczkowy, 75 mm

OPIS

MODEL 2680

Popularne opcje

OSPRZÊT DO BARWIENIA COLOR CRITTER II

G£OWICA MAGNETYCZNA

OPIS

D£U¯SZY PRZENOŒNIK WYRZUTOWY

Model 2680 Track

Model 2680 Track Samobie¿ny recykler na g¹sienicach Bandit Beast Model 2680 Track
jest w stanie dotrzeæ prawie wszêdzie tam, gdzie warunki terenowe uniemo¿liwiaj¹
wprowadzenie ciê¿kiego sprzêtu wyposa¿onego w podwozie ko³owe. Dodatkowym
atutem tego typu jednostek jest oszczêdnoœæ czasu, który zwykle traci siê na zrywkê oraz
podwo¿enie materia³u w pobli¿e maszyny. Model 2680 Track standardowo oferowany
jest z gardziel¹ o wymiarach 610x1524 [mm] oraz silnikami Caterpillar, Cummins oraz
John Deere o mocy od 440-630 KM. Jednostka ta sprawdzi siê w wielu zastosowaniach
aplikacyjnych, w których potrzeba mobilnego recyklera.

MODEL 2680 TRACK

Popularne opcje

OSPRZÊT DO BARWIENIA COLOR CRITTER II

G£OWICA MAGNETYCZNA

KOMPRESOR POWIETRZA

OPIS

Model 2680 Electric

MODEL 2680 ELECTRIC

Model 2680 Electric to niezwykle wydajna, wszechstronna i ekonomiczna maszyna,
która doskonale sprawdzi siê w uk³adzie stacjonarnej pracy na placach sk³adowych
tartaków, mniejszych elektrowni i elektrociep³owni, sk³adowisk odpadów komunalnych
oraz na innych obiektach, które bêd¹ posiada³y odpowiednie warunki dla wymaganego
przy³¹cza elektrycznego. Ta jednostka standardowo oferuje rozwarcie gardzieli
o przekroju 24”x 52” (610x1524 [mm]) oraz silniki elektryczne WEG o mocy z przedzia³u
od 300 do 400 KM. Model 2680 mo¿e zostaæ wyposa¿ony w wiele ró¿nych opcji
wymiennych sit oraz frezów, które pozwol¹ dostosowaæ maszynê do danego typu
przetwarzanego materia³u. Elektryczna wersja 2680 posiada wystarczaj¹cy potencja³ do
w pe³ni przemys³owych zastosowañ.

D£U¯SZY PRZENOŒNIK WYRZUTOWY

Popularne opcje

G£OWICA MAGNETYCZNA

KOMPRESOR POWIETRZA

D£U¯SZY PRZENOŒNIK WYRZUTOWY

MAKS. 610 mm (20”)

SPECYFIKACJA
Maks. œr. materia³u: ... 610 mm
Gardziel: ................... 610 x 1524 [mm]
Silnik: ....................... WEG od 300 do 400 [KM]
D³ugoœæ: .................... 9,7 m
Szerokoœæ .................. 2,6 m
Wysokoœæ: ................. 4,0 m
Masa: ....................... 16,0 t
Zbiornik oleju hydr.: . 530 l
Uk³ad podaj¹cy ......... Walec podaj¹cy 610 x 1524 [mm],
oraz transporter podaj¹cy
4114 x 1524 [mm]
Uk³ad rozdrabniaj¹cy: G³owica frez. œr. 1067x1600 [mm]
Uk³ad wyrzutowy: ..... Przen. wyrzut. 5486 x 1220 [mm]
Uk³ad jezdny: ............ Podwójna lub potrójna oœ (11,3 t)
hamowana pneumatycznie
Zaczep: ..................... Oczkowy, 75 mm

KOMPRESOR POWIETRZA

MAKS. 610 mm (24”)

SPECYFIKACJA
Maks. œr. materia³u: ... 610 mm
Gardziel: ................... 610 x 1524 [mm]
Silnik: ....................... Caterpillar, Cummins, John Deere
od 440 do 630 [KM]
D³ugoœæ: .................... 9,6 m
Szerokoœæ .................. 3,2 m
Wysokoœæ: ................. 3,3 m
Masa: ....................... 21,0 t
Zbiornik paliwa: ........ 946 l
Zbiornik oleju hydr.: . 530 l
Uk³ad podaj¹cy ......... Walec podaj¹cy 610 x 1524 [mm],
oraz transporter podaj¹cy
4114 x 1524 [mm]
Uk³ad rozdrabniaj¹cy: G³owica frez. œr. 1067x1524 [mm]
Uk³ad wyrzutowy: ..... Przen. wyrzut. 5486 x 1220 [mm]
Uk³ad jezdny: ............ Stalowe g¹sienice Caterpillar 320L

Model 2680

Model 2680 zosta³ zaprojektowany dla tych s³u¿b zieleni, zak³adów pozyskiwania
drewna, tartaków, sk³adowisk odpadów komunalnych oraz firm specjalizuj¹cych siê
w oczyszczaniu powierzchni leœnych, którzy poszukuj¹ mocnego, wytrzyma³ego
i wydajnego rozdrabniacza, a do tego jeszcze ³atwego do transportu. Ta jednostka
standardowo oferuje rozwarcie gardzieli o przekroju 24”x 52” (610x1524 [mm]) oraz
silniki o mocy z przedzia³u od 385 do 540 KM. Dla Modelu 2680 dostêpnych jest wiele
ró¿nych opcji wymiennych sit oraz frezów, które pozwol¹ dostosowaæ maszynê do
w³asnego typu przetwarzanego materia³u. Warto równie¿ zauwa¿yæ, ¿e jednostkê t¹
cechuje wiele analogii do wy¿szego Modelu 3680, dziêki czemu osi¹gi tego modelu
w kompletacji z najmocniejszymi silnikami s¹ zaskakuj¹ce!

MAKS. 610 mm (24”)

SPECYFIKACJA
Maks. œr. materia³u: ... 610 mm
Gardziel: ................... 610 x 1524 [mm]
Silnik: ....................... Caterpillar, Cummins, John Deere
od 385 do 540 [KM]
D³ugoœæ: .................... 9,7 m
Szerokoœæ .................. 2,6 m
Wysokoœæ: ................. 4,0 m
Masa: ....................... 16,0 t
Zbiornik paliwa: ........ 946 l
Zbiornik oleju hydr.: . 530 l
Uk³ad podaj¹cy ......... Walec podaj¹cy 610 x 1524 [mm],
oraz transporter podaj¹cy
4114 x 1524 [mm]
Uk³ad rozdrabniaj¹cy: G³owica frez. œr. 1067x1600 [mm]
Uk³ad wyrzutowy: ..... Przen. wyrzut. 5486 x 1220 [mm]
Uk³ad jezdny: ............ Podwójna lub potrójna oœ (11,3 t)
hamowana pneumatycznie
Zaczep: ..................... Oczkowy, 75 mm

RADIO PILOT

Popularne opcje

HYDRAULICZNY WYRZUTNIK

ZACZEP SPRZÊGU SIOD£OWEGO

OBROTOWY PRZENOŒNIK WYRZUTOWY

OPIS

Model 3680 Track

Popularne opcje

OSPRZÊT DO BARWIENIA COLOR CRITTER II

HYDRAULICZNY WYRZUTNIK

MODEL 3680 ELECTRIC

Model 3680 Electric

D£U¯SZY PRZENOŒNIK WYRZUTOWY

OPIS
Beast Model 3680 Electric Wyposa¿ony w elektryczny silnik Beast Model 3680 Electric
jest obecnie coraz chêtniej nabywan¹ wersj¹ najbardziej popularnej jednostki do
recyklingu w naszej ofercie. Atrakcyjnoœæ napêdu elektrycznego t³umacz¹ przede
wszystkim ni¿sze koszty eksploatacyjne oraz mniej skomplikowana obs³uga
w porównaniu z silnikiem wysokoprê¿nym. Warto zwróciæ uwagê równie¿ na
nieporównywalnie mniejsz¹ emisjê ha³asu w porównaniu z wersj¹ spalinow¹. Bandit
Beast 3680 Electric posiada gardziel o wymiarach 890x1524 [mm] oraz silniki WEG
o mocy od 400-500 KM. Bez w¹tpienia jednostka 3680 Electric to wyj¹tkowo uniwersalna
maszyna! Elektryczna wersja modelu 3680 w standardowej kompletacji posiada oprócz
zasadniczego silnika elektrycznego napêdzaj¹cego uk³ad rozdrabniaj¹cy równie¿
dodatkowy odrêbny silnik elektryczny o mocy 50 KM do napêdu uk³adu hydraulicznego.
W pakiet elektrycznej jednostki wchodzi soft-start g³ównego silnika oraz panel
rozruchowy dodatkowego silnika uk³adu hydraulicznego.

ZACZEP SPRZÊGU SIOD£OWEGO

PRZEN. WYRZUTOWY Z REG. WYSOKOŒCI

Maks. œr. materia³u: ... 890 mm
Gardziel: ................... 890 x 1524 [mm]
Silnik: ....................... Caterpillar, Cummins, John Deere
od 630 do 800 [KM]
D³ugoœæ: .................... 9,7 m
Szerokoœæ .................. 3.4 m
Wysokoœæ: ................. 3,5 m
Masa: ....................... 30,0 t
Zbiornik paliwa: ........ 1136 l
Zbiornik oleju hydr.: . 530 l
Uk³ad podaj¹cy ......... Walec podaj¹cy 610 x 1524 [mm],
oraz transporter podaj¹cy
4417 x 1524 [mm]
Uk³ad rozdrabniaj¹cy: G³owica frez. œr. 1067x1600 [mm]
Uk³ad wyrzutowy: ..... Przen. wyrzut. 5486 x 1220 [mm]
Uk³ad jezdny: ............ Stalowe g¹sienice Caterpillar 325EL

PAKIET "SAINGLE PACK"

Popularne opcje

HYDRAULICZNY WYRZUTNIK

Maks. œr. materia³u: ... 890 mm
Gardziel: ................... 890 x 1524 [mm]
Silnik: ....................... Caterpillar, Cummins, John Deere
od 440 do 800 [KM]
D³ugoœæ: .................... 11,8 m
Szerokoœæ .................. 2,9 m
Wysokoœæ: ................. 4,0 m
Masa: ....................... 26,0 t
Zbiornik paliwa: ........ 1893 l
Zbiornik oleju hydr.: . 530 l
Uk³ad podaj¹cy ......... Walec podaj¹cy 610 x 1524 [mm],
oraz transporter podaj¹cy
6096 x 1524 [mm]
Uk³ad rozdrabniaj¹cy: G³owica frez. œr. 1067x1600 [mm]
Uk³ad wyrzutowy: ..... Przen. wyrzut. 9144 x 1220 [mm]
Uk³ad jezdny: ............ Potrójna oœ (11,3 t)
hamowana pneumatycznie
Zaczep: ..................... Oczkowy, 75 mm
SPECYFIKACJA

Beast Model 3680 Track W zastosowaniach, w których chcielibyœmy wyeliminowaæ
czas potrzebny na zrywkê oraz podwo¿enie materia³u w pobli¿e maszyny nale¿y siêgn¹æ
po samobie¿n¹ jednostkê Beast Model 3680 Track. Maszyna wyposa¿ona jest w zdalny
sterownik radiowy, który kontroluje wszystkie funkcje recyklera oraz uk³adu jezdnego.
Bandit Beast 3680 Track posiada gardziel o wymiarach 850x1524 [mm] oraz silniki
Caterpillar lub Cummins o mocy od 630-800KM. Model ten zaprojektowany zosta³
z myœl¹ o poruszania siê po grz¹skim i nierównym terenie, który nie jest dostêpny dla
rozdrabniaczy wyposa¿onych w podwozie ko³owe. Uk³ad Samobie¿ny Caterpillar 325EL
ze stalowymi g¹sienicami zapewnia jednostce stabilnoœæ, wytrzyma³oœæ oraz swobodê
ruchu w trudnych warunkach terenowych. Bez w¹tpienia jednostka 3680 to ekstremalnie
wszechstronna maszyna!

MODEL 3680 TRACK

MAKS. 890 mm (35”)

OSPRZÊT DO BARWIENIA COLOR CRITTER II

MAKS. 890 mm (35”)

SPECYFIKACJA

Beast Model 3680 sta³ siê najbardziej popularn¹ jednostk¹ w grupie maszyn do
recyklingu odpadów oferty Bandit. Model 3680 przewy¿szy³ inne rozdrabniacze w swojej
klasie pod wzglêdem skali zastosowañ oraz odnotowanych wydajnoœci, które w pewnych
sytuacjach aplikacyjnych przewy¿szaj¹ nawet nasze oczekiwania. Z gardziel¹
o rozwarciu 35”x 52” (890x1524 [mm]) oraz opcjami jednostek napêdowych z przedzia³u
od 400 do 800 KM, ta jednostka mo¿e byæ zainstalowana pod niemal ka¿d¹ aplikacje
zwi¹zan¹ z rozdrabnianiem, z któr¹ masz do czynienia. Model 3680 znany jest
z wydajnego przetwarzania stert ga³êzi, d³u¿ycy, ca³ych drzew, karp korzeniowych, palet,
odpadów z pozyskiwania drewna oraz oczyszczania powierzchni leœnych, organicznych
odpadów zielonych, s³omy, palm. drewna pou¿ytkowego, podk³adów kolejowych,
drewnianych s³upów telefonicznych, kompostu, gontu oraz asfaltu. W ostatnim czasie
jednostka ta szczególnie czêsto wykorzystywana jest przez elektrownie,
elektrociep³ownie oraz przez producentów peletu do wytwarzania biotrociny i innych
typów biomasy.

MODEL 3680

MAKS. 890 mm (35”)

OPIS

Model 3680

KOMPRESOR POWIETRZA

SPECYFIKACJA
Maks. œr. materia³u: ... 890 mm
Gardziel: ................... 890 x 1524 [mm]
Silnik: ....................... WEG od 400 do 500 [KM]
D³ugoœæ: .................... 11,8 m
Szerokoœæ .................. 2,9 m
Wysokoœæ: ................. 4,0 m
Masa: ....................... 26,0 t
Zbiornik oleju hydr.: . 530 l
Uk³ad podaj¹cy ......... Walec podaj¹cy 610 x 1524 [mm],
oraz transporter podaj¹cy
6096 x 1524 [mm]
Uk³ad rozdrabniaj¹cy: G³owica frez. œr. 1067x1600 [mm]
Uk³ad wyrzutowy: ..... Przen. wyrzut. 9144 x 1220 [mm]
Uk³ad jezdny: ............ Potrójna oœ (11,3 t)
hamowana pneumatycznie
Zaczep: ..................... Oczkowy, 75 mm

OPIS

Model 4680

Beast Model 4680 jest prawie najwiêkszym i najbardziej wydajnym recyklerem w
rodzinie Beast’ów. Odnotowane dane dotycz¹ce wydajnoœci w ró¿nych zastosowaniach
aplikacyjnych nie pozostawiaj¹ ju¿ ¿adnych z³udzeñ – to idealna maszyna dla tych, którzy
oczekuj¹ od maszyny najwiêkszych osi¹gów. Ta jednostka bez trudu przetworzy
ogromne karpy korzeniowe oraz ca³e drzewa, jak równie¿ szereg innych odpadowych
materia³ów pochodzenia organicznego. Rozwarcie gardzieli tej jednostki wynosi 45”x 52”
(1143 x 1524 [mm]), cechuje siê ona ponadto dostêpnoœci¹ jednostek napêdowych z
przedzia³u od 875 do 1200 KM.

MODEL 4680

Popularne opcje

OSPRZÊT DO BARWIENIA COLOR CRITTER II

HYDRAULICZNY WYRZUTNIK

OPIS

OPIS

Popularne opcje

HYDRAULICZNY WYRZUTNIK

PAKIET "SAINGLE PACKAGE"

Beast Model 5680 jest uwa¿any za najbardziej wydajn¹ maszynê do recyklingu
odpadów jaka kiedykolwiek zosta³a zbudowana. Ta jednostka podobnie jak model 4680
jest dedykowana dla najwiêkszych przemys³owych producentów biomasy, którzy
oczekuj¹ od maszyny maksymalnych osi¹gów. Niesamowita gardziel o wymiarach
50”x 80” (1270 x 2032 [mm]), potwierdza du¿y apetyt Beast’a na wielkogabarytowy
materia³, taki jak olbrzymie karpy korzeniowe lub k³ody o du¿ej œrednicy trudne do
rozdrobnienia mniejszymi urz¹dzeniami. Model 5680 z ³atwoœci¹ przetworzy ga³êzie,
karpy korzeniowe, ca³e drzewa, palmy, palety, odpady konstrukcyjne i inne drewno
pou¿ytkowe, liœcie, kompost, s³omê, asfalt, gont oraz wapno. Maszyna cechuje siê
ponadto dostêpnoœci¹ jednostek napêdowych z przedzia³u od 875 do 1200 KM.

SYSTEM MASTERTRACK

Model 5680

MODEL 5680

Popularne opcje

HYDRAULICZNY WYRZUTNIK

MAKS. 1270 mm (50”)

SPECYFIKACJA
Maks. œr. materia³u: ... 1270 mm
Gardziel: ................... 1270 x 2032 [mm]
Silnik: ....................... Caterpillar, Cummins
od 800 do 1200 [KM]
D³ugoœæ: .................... 14,9 m
Szerokoœæ .................. 3,6 m
Wysokoœæ: ................. 4,1 m
Masa: ....................... 43,0 t
Zbiornik paliwa: ........ 1893 l
Zbiornik oleju hydr.: . 757 l
Uk³ad podaj¹cy ......... Walec podaj¹cy 914 x 2108 [mm],
oraz transporter podaj¹cy
6096 x 2108 [mm]
Uk³ad rozdrabniaj¹cy: G³owica frez. œr. 1518x2108 [mm]
Uk³ad wyrzutowy: ..... Dwa przenoœniki wyrzutowe
(1) 3048 x 1422 [mm]
(2) 8130 x 1422 [mm]
Uk³ad jezdny: ............ Poczwórna oœ (11,3 t)
hamowana pneumatycznie
Zaczep: ..................... Sprzêg siod³owy

Model 4680 Track

MODEL 4680 TRACK

Beast Model 4680 Track jest najwiêkszym samobie¿nym urz¹dzaniem do recyklingu
odpadów w naszej ofercie, przeznaczonym dla przedsiêbiorców specjalizuj¹cych siê
w oczyszczaniu powierzchni zadrzewionych. Ten rozdrabniacz dysponuj¹c gardziel¹
o wymiarach 1143 x 1524 [m] oraz jednostkami napêdowymi o mocy od 875 do 1200KM
wykona szybko ka¿de powierzone zadanie z zakresu recyklingu. Przetworzy ca³e drzewo
w czasie poni¿ej jednej minuty. G¹sienice stalowe Caterpillar 325EL pozwalaj¹ jednostce
4680 Track poruszaæ siê swobodnie terenie, który jest poza zasiêgiem holowanych
recyklerów wyposa¿onych w podwozie ko³owe. Model 4680 oferowany jest ze zdalnym
radio pilotem pozwalaj¹c operatorowi sterowaæ maszyn¹ z ³adowarki lub innego
oddalonego od maszyny miejsca.

SILNIK ELEKTRYCZNY

MAKS. 1143 mm (24”)

SPECYFIKACJA

OPUSZCZANY ZACZEP SPRZÊGU

Maks. œr. materia³u: ... 1143 mm
Gardziel: ................... 1143 x 1524 [mm]
Silnik: ....................... Caterpillar, Cummins
od 800 do 1200 [KM]
D³ugoœæ: .................... 11.0 m
Szerokoœæ .................. 3,5 m
Wysokoœæ: ................. 3,4 m
Masa: ....................... 40,0 t
Zbiornik paliwa: ........ 1893 l
Zbiornik oleju hydr.: . 757 l
Uk³ad podaj¹cy ......... Walec podaj¹cy 914 x 1524 [mm],
oraz transporter podaj¹cy
6096 x 1524 [mm]
Uk³ad rozdrabniaj¹cy: G³owica frez. œr. 1518x1600 [mm]
Uk³ad wyrzutowy: ..... 2 przenoœniki wyrzutowe
(1) 3175 x 1422 [mm]
(2) 7772 x 1422 [mm]
Uk³ad jezdny: ............ Stalowe g¹sienice Caterpillar 325EL

OSPRZÊT DO BARWIENIA COLOR CRITTER II

MAKS. 1143 mm (45”)

SPECYFIKACJA
Maks. œr. materia³u: ... 1143 mm
Gardziel: ................... 1143 x 1524 [mm]
Silnik: ....................... Caterpillar, Cummins
od 800 do 1200 [KM]
D³ugoœæ: .................... 14,00 m
Szerokoœæ .................. 3,1 m
Wysokoœæ: ................. 4,0 m
Masa: ....................... 34,0 t
Zbiornik paliwa: ........ 1893 l
Zbiornik oleju hydr.: . 757 l
Uk³ad podaj¹cy ......... Walec podaj¹cy 914 x 1524 [mm],
oraz transporter podaj¹cy
6096 x 1524 [mm]
Uk³ad rozdrabniaj¹cy: G³owica frez. œr. 1518x1600 [mm]
Uk³ad wyrzutowy: ..... Dwa przenoœniki wyrzutowe
(1) 3175 x 1422 [mm]
(2) 7772 x 1422 [mm]
Uk³ad jezdny: ............ Potrójna oœ (11,3 t)
hamowana pneumatycznie
Zaczep: ..................... Sprzêg siod³owy

OPUSZCZANY ZACZEP SPRZÊGU

SILNIK ELEKTRYCZNY

SYSTEM MASTERTRACK

PREZENTOWANE NARZÊDZIA ROBOCZE: FREZY (BIJAKI) RECYKLERÓW BEAST

We wnêtrzu Bestii…
Sekret tkwi w opatentowanym systemie m³yna frezowego, który wykorzystuj¹ maszyny Beast.
Jedna g³owica rozdrabniaj¹ca daje nam niekoñcz¹ce siê mo¿liwoœci…: Unikalna, chroniona patentem
g³owica rozdrabniaj¹ca maszyn Beast pozwala na ciêcie, roz³upywanie oraz mia¿d¿enie zale¿nie od
konfiguracji frezów (bijaków), jak równie¿ opcjonalnie umo¿liwia nam ciêcie klasycznym systemem
no¿owym. Sposób rozdrabniania materia³u przez maszyny Beast najlepiej obrazuje porównanie
siekiery do m³ota kowalskiego: które z tych narzêdzi wybra³byœ do œciêcia drzewa?

WE WNÊTRZU BESTII ...

96% poni¿ej 6mm
(1/4 cala) dziêki
pakietowi do
produkcji biotrociny

Liczne narzêdzia robocze.
Niekoñcz¹ce siê aplikacje.
Niezliczone typy produktów koñcowych.
Tylko jedna g³owica frezowa.
¯adna inna maszyna dostêpna na rynku nie wytwarza tak
szerokiej palety ró¿norodnych typów produktu koñcowego
bardziej efektywnie, ni¿ recykler Bandit Beast. Wybierz
sam ciêcie, roz³upywanie, mia¿d¿enie wykorzystuj¹c do
tego ró¿norodne frezy lub zdecyduj siê na zrêbkowanie
konwencjonalnymi no¿ami – wszystko jedn¹ g³owic¹
rozdrabniaj¹c¹!

NOWE I ULEPSZONE
WYTRZYMA£E UCHWYTY FREZÓW
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Wszystkie nasze uchwyty frezów oraz no¿y s¹ obecnie wzmacniane
w miejscach o podwy¿szonym zu¿yciu poprzez napawanie wêglikiem
wolframu. Oferujemy cztery ró¿ne typy uchwytów narzêdzi
skrawaj¹cych, zale¿nie od Twoich potrzeb:
Uchwyt z Wymienn¹ Wk³adk¹
Regulacji G³êbokoœci
Skrawania:
Tego typu uchwyt frezu pozwala
na wymianê zu¿ytej wk³adki
ramienia, która reguluje
g³êbokoœæ skrawania, dziêki
czemu nie trzeba wymieniaæ
ca³ego korpusu uchwytu frezu.
Standardowy Uchwyt Frezu:
Standardowy uchwyt frezu
cechuje siê wzmocnionymi
miejscami o podwy¿szonym
zu¿yciu dziêki napawaniu
wêglikiem wolframu i mo¿e
zostaæ u¿yty z ró¿nymi typami
dostêpnych frezów (bijaków).

Uchwyt Typu „Sabertooth”
To unikalne narzêdzie
pozwala regulowaæ wielkoœæ
ciêcia, produkuj¹c bardziej
jednorodny produkt koñcowy.
Cechuje siê równie¿
wzmocnionymi miejscami o
podwy¿szonym zu¿yciu
poprzez napawanie
wêglikiem wolframu.
Uchwyt No¿owy
Podobny kszta³tem do
naszego uchwytu
„Sabertooth”, ale
wyposa¿ony jest w wymienny
nó¿, umo¿liwiaj¹cy
wytwarzanie jednorodnych
zrêbków o „ciêtej” strukturze.

Wyposa¿ Twojego Beasta w uchwyty no¿owe, aby
otrzymaæ kalibrowane przez sita, konwencjonalne zrêbki
lub biotrocinê. U¿ywaj konwencjonalnych uchwytów
bijakowych, aby otrzymaæ produkt koñcowy najbardziej
odpowiadaj¹cy Twoim wymaganiom
podczas wytwarzania mulczu.

# 900-9904-61
Splitter

# 900-9902-89
Shingle

# 900-9903-62
Helmet Head

# 901-2000-01
Carbide 1”

# 900-9904-62
Splitter Fan

# 900-9904-63
Shingle Fan

# 900-9906-83
Helmet Head Fan

Dostosuj uk³ad rozdrabniaj¹cy Twojej
maszyny wybieraj¹c odpowiedni
rodzaj uchwytów i frezów do aplikacji
zwi¹zanych z przetwarzaniem
materia³ów zanieczyszczonych oraz
powoduj¹cych wiêksze zu¿ycie
elementów roboczych, takich jak
drewno pou¿ytkowe, gonty oraz palety.
Zadzwoñ dziœ, aby dowiedzieæ siê
wiêcej na temat rekomendowanej
kompletacji dla tego typu zastosowañ.

# 900-9905-40
Butcher Fan

# 900-9904-95
Blunt Nose Splittem Fan

Paleta produktów koñcowych

PRODUKTY KOÑCOWE

Wiêcej produktów koñcowych ni¿ sobie wyobra¿asz…
Mo¿esz otrzymaæ znacznie wiêcej ró¿nych typów produktu koñcowego ni¿ sobie
wyobra¿asz. Jakoœæ produktu wytwarzanego przez maszyny Bandit Beast dostarcza
wielu nowych mo¿liwoœci rynkowych. Prezentowane tu przyk³ady ró¿norodnych typów
produktu koñcowego, s¹ jedynie w¹sk¹ prób¹ szerokich mo¿liwoœci jakie daj¹ te
maszyny.
Recyklery Bandit Beast przetwarzaj¹ szerokie spektrum ró¿norodnych asortymentów
materia³u jak np. karpy korzeniowe, k³ody, ga³êzie, ca³e drzewa, liœcie, odpady z
oczyszczania powierzchniowego terenów leœnych, palety, podk³ady kolejowe, s³upy
telefoniczne, drewno pou¿ytkowe, odpady tartaczne, pozosta³oœci pozrêbowe, s³omê,
kompost, wymagaj¹ce standaryzacji zrêbki, wybrane tworzywa (obejmuj¹ce m.in.
plastikowe czêœci kokpitów samochodowych oraz lodówki typu europejskiego) gont oraz
wiele wiêksz¹ innych. Beast nie tylko przetworzy ten materia³ ale dostarczy lepszej
jakoœci produkt koñcowy jak równie¿ oferuje wiêksz¹ efektywnoœæ ni¿ inne maszyny
dostêpne na rynku.
Obserwuj¹c innowacyjny efekty zastosowania opcjonalnego osprzêtu oferowanego dla
maszyn Beast jak pakiet do przetwarzania gontów (Shingle Grinding Package),
systemem no¿owym zmieniaj¹cym recykler Beast w potê¿ny rêbak no¿owy oraz osprzêt
do barwienia zrêbków Color Critter II, szybko uzyskujemy odpowiedŸ na pytanie
„Dlaczego wiêksza czêœæ profesjonalnych firm stawia na recyklery Beast.

zrêbka „szarpana”

Uwolnij Bestiê na terenie Twojego placu sk³adowego materia³u!

zrêbka barwiona

mulcz

zrêbka z palet

biotrocina

zrêbka z tworzyw
sztucznych (plastiku)

rozdrobniony kompost

konwencjonalna zrêbka „ciêta”

PRZENOŒNIK ŒLIMAKOWY
(STANDARD) Wolno obrotowy przenoœnik œlimakowy
zainstalowany w ³o¿u m³yna, pod przenoœnikiem
podaj¹cym. Ma za zadanie zebraæ materia³, który
opad³ z przenoœnika podaj¹cego i podaæ go pod
g³owicê rozdrabniaj¹c¹.

AUTO-WALK
(OPCJA)
Wspomaga Modele 2680 oraz 3680, umo¿liwiaj¹c
im poruszanie siê wzd³u¿ drogi lub placu, eliminuj¹
potrzebê holowania œrodkiem transportu.

HYDRAULICZNIE OTWIERANA BRAMKA
(STANDARD)
Tego typu bramka (sito uchylne) umo¿liwia
operatorowi szybkie otworzenie i zamkniêcie klepiska
m³yna w celu usuniêcia obcego materia³u.

RAMIÊ DO WYMIANY SIT
(STANDARD)
Ramiê do wymiany sit pomaga operatorowi szybko i
³atwo zdemontowaæ i zainstalowaæ wybrane sito,
redukuj¹c wysi³ek oraz czas niezbêdny na te
czynnoœci. Standard dla Modeli 2680 oraz 3680.

ZACZEP SPRZÊGU SIOD£OWEGO
(OPCJA)
Zaczep sprzêgu siod³owego jest opcj¹ dla Modeli
2680 oraz 3680 i stanowi standard dla Modeli 4680
oraz 5680.

WYMIENNA POKRYWA M£YNA
(STANDARD)
Wszystkie jednostki 3680 oraz 4680 wyposa¿ane s¹
w wymienn¹ , przykrêcan¹ pokrywê obudowy m³yna
wykonan¹ z hartowanej stali.

SITA
(STANDARD)
Dostêpna jest szeroka paleta sit w ró¿nym kszta³cie i
rozmiarze, aby umo¿liwiæ wytworzenie najlepszego
produktu koñcowego.

Obs³uga i konserwacja

OBS£UGA I KONSERWACJA MASZYNY JEST PROSTA I SZYBKA:
Nasze recyklery Beast s¹ proste i ³atwe w utrzymaniu. Dziêki licznym opcjom oraz cechom konstrukcyjnym
oszczêdzaj¹ cym czas i pieni¹dze, spêdzisz mniej czasu na obs³udze i konserwacji Twojej maszyny, a dziêki
temu bêdziesz móg³ maksymalizowaæ swoje osi¹gi! Dowiedz siê wiêcej na temat popularnych cech
konstrukcyjnych oraz opcji wyszczególnionych poni¿ej.

DEMONTOWALNE SKRZYD£A BURT PODAJNIKA
(OPATENTOWANE)
Przykrêcane skrzyd³a burt podajnika wykonane s¹
z wytrzyma³ej i sprê¿ynuj¹cej stali T-1. Stanowi¹
standard wyposa¿enia dla Modelu 3680 oraz 4680

TECHNOLOGIA ROZDRABNIANIA
TECHNOLOGIA OSTRZA TN¥CEGO

NÓ¯ TN¥CY: Tego typu uchwyty
u¿ywane s¹ wraz z 2-calowymi no¿ami,
które umo¿liwiaj¹ transformacjê Beasta
w wysoko-wydajny rêbak no¿owy.

Beast wyposa¿ony w system no¿owy,
mo¿e wytwarzaæ:
• Biotrocinê z ca³ych drzew oraz d³u¿ycy
• Kalibrowane zrêbki drzewne
• Konwencjonalne zrêbki
• Biomasê pochodzenia rolniczego ze s³omy
• Produkt koñcowy w ró¿nej frakcji!

RAMIÊ Z
WÊGLIKIEM
WOLFRAMU
Ramiê napawane
wêglikiem wolframu,
efektywnie przesuwa
siê po materiale,
umo¿liwiaj¹c
wykonanie ciêcia
o regulowanej
g³êbokoœci.

KALIBROWANY PRODUKT.
W przeciwieñstwie do wielu rêbaków
biomasowych do ca³ych drzew, Beast jest
zaprojektowany do pracy z zainstalowanym
systemem sit. Dokonuj¹c wyboru w³aœciwego
sita dla twoich zastosowañ, jesteœ w stanie
wytwarzaæ kalibrowany produkt, który bêdzie
idealny dla wymagañ frakcji odbiorców Twojego
materia³u.

DU¯A POJEMNOŒÆ, DU¯A WYDAJNOŒÆ
Z uwagi na fakt, ¿e obszerna gardziel Beasta
mo¿e pomieœciæ wiêksz¹ iloœæ materia³u na raz,
mo¿esz produkowaæ wiêcej w znacznie krótszym
czasie. Wielu posiadaczy maszyn Bandit Beast,
którzy rozdrabniaj¹ materia³ wykorzystuj¹c uk³ad
no¿owy, stwierdza, ¿e ich ³adowacze maj¹ czêsto
problem, aby nad¹¿yæ za „apetytem” maszyny.

ZRÊBEK LEPSZEJ JAKOŒCI
Wielu producentów peletu wykorzystuj¹cych w
procesie produkcji zrêbki z recyklerów Beast
odnotowa³o przypadki zwiêkszenia wydajnoœci
swoich m³ynów nawet o 10-12% w porównaniu do
innych rêbarek i recyklerów. Wszystko to dziêki
unikalnej strukturze oraz ma³emu rozmiarowi
zrêbków.

MNIEJSZE ZU¯YCIE PALIWA:
Beast wyposa¿ony w chronion¹ patentem
g³owicê frezow¹ jest ju¿ bardziej efektywny ni¿
alternatywne metody rozdrabniania. Poprzez
zast¹pienie frezów g³owicy rozdrabniaj¹cej
no¿ami, nasze dzia³ania s¹ jeszcze bardziej
efektywne pod wzglêdem zu¿ycia paliwa.

KONWENCJONALNE ZRÊBKI

HYDRAULICZNY WYRZUTNIK
Wyposa¿enie twojego Beast’a w opcjonalny
hydrauliczny wyrzutnik, umo¿liwia za³adunek
przyczep przez tyln¹ burtê
„To co jest niezwyk³e w biotrocinie wytwarzanej recyklerami
Bandit Beast to fakt, ¿e jest ona ³atwo osi¹galna. Siêgaj¹ po
d³u¿ycê, okorowuj¹ j¹ i rozdrabniaj¹ do postaci biotrociny.
Nie musz¹ liczyæ ju¿ tylko na odpad z tarcicy. Nie tylko jest
³atwo osi¹galny, ale to przede wszystkim œwietny produkt.”
INSTANTHEAT WOOD PELLETS, INC OF ADDYSON, NY
na temat biotrociny wytwarzanej recyklerami bandit Beast.

KALIBROWANE ZRÊBKI

BIOTROCINA

MAKSYMALIZACJA PRODUKCJI
PELETÓW
Wiele pracuj¹cych recyklerów Beast,
zw³aszcza w rejonie zachodniej Kanady
dostarcza kalibrowane zrêbki
wykorzystywane w procesie produkcji
peletów. Dziêki jednorodnemu kszta³towi
i ma³ym rozmiarom zrêbków, producenci
peletów otrzymuj¹cy tego typu produkt
wytworzony recyklerami Beast donosz¹ o
10-12% zwiêkszeniu produkcji, w
porównaniu do sytuacji wykorzystania
materia³u pochodz¹cego z innych
rozdrabniaczy. U¿ywaj¹c systemu
no¿owego Beast, iloœæ energii wymagana
do znormalizowania rozmiaru materia³u
jest wyraŸnie zredukowana.
NOWE INFORMACJE O APLIKACJI
Stosunkowo nowa aplikacja, która
wykorzystuje recykler Beast Model 3680
z Systemem No¿owym, ustawiony w linii
za korowark¹ Forest Pro wytwarza
biotrocinê w cyklu jednofazowym, która
jest podawana bezpoœrednio do m³ynów
peletowych, bez koniecznoœci
wczesniejszego standaryzowania
rozdrabniaczami m³otkowymi.
WSZECHSTRONNOŒÆ
Ka¿dy z naszych recyklerów Beast mo¿e
zostaæ wyposa¿ony w System No¿owy,
w³¹czaj¹c nasz najbardziej kompaktowy
recykler Model 1680 „Son of a Beast”.
Zadzwoñ ju¿ dziœ, aby dowiedzieæ siê jak
³atwo mo¿na zmieniæ Beasta w rêbak
no¿owy – i z powrotem.

Technologia rozdrabniania

TNIJ. ROZ£UPUJ. MIA¯D¯.
I ZRÊBKUJ
Wprowadzenie Systemu No¿owego dla recyklerów Beast.
Z pewnoœci¹ s³ysza³eœ o wszechstronnoœci recyklerów
Beast, które s¹ w stanie ci¹æ, roz³upywaæ i mia¿d¿yæ
materia³, dziêki unikalnej konstrukcji g³owicy
rozdrabniaj¹cej. Teraz, przy relatywnie minimalnych
nak³adach mo¿liwa jest transformacja z recyklera
w potê¿ny rêbak no¿owy do ca³ych drzew. Po prostu zamieñ
twoje standardowe uchwyty frezów na uchwyty no¿owe
i bêdziesz móg³ zrêbkowaæ tak p³ynnie i efektywnie jak
nigdy dok¹d. Potrzebujesz rozdrabniaæ bardziej
zanieczyszczony materia³? Po prostu zamieñ szybko
system uchwytów no¿owych na standardowe uchwyty
frezów i ponownie bêdziesz móg³ ci¹æ, roz³upywaæ
i mia¿d¿yæ materia³ z wykorzystaniem konwencjonalnych
narzêdzi bijakowych.

APLIKACJE
System No¿owy zosta³ zaprojektowany
jako modyfikacja recyklerów Beast, która
umo¿liwia wytwarzanie du¿ych iloœci
kalibrowanych zrêbków o ciêtej strukturze
dla potrzeb europejskich rynków biopaliw
pochodzenia drzewnego. Od czasu
wprowadzenia systemu no¿owego zakres
jego zastosowania zwiêkszy³ siê
obejmuj¹c:
• zrêbki drzewne dla rynków biopaliw
• mulcz dla placów zabaw
• œció³ka dla zwierz¹t
• biotrocina dla producentów peletów

JEDNA MASZYNA i tyle mo¿liwych zastosowañ...

GA£ÊZIE I KONARY

CA£E DRZEWA

KARPY KORZENIOWE

KORA

ASFALT*

PALETY

KOMPOST

S£OMA

FARBOWANIE ZRÊBKÓW

BALOTY GA£ÊZIOWE

WYTWARZANIE BIOTROCINY

MEBLE

ZRZYNY TARTACZNE

MATERIA£ DREWNOPOCHODNY

GONT

PODSUFITKI SAMOCHODOWE

Recyklery Bandit Beast przetwarzaj¹ szeroki zakres materia³ów takich jak; karpy korzeniowe, d³u¿yca, k³ody, ga³êzie, mokre liœcie, ca³e drzewa, palety, podk³ady kolejowe, drewniane s³upy telefoniczne; odpady pokonstrukcyjne, palety, zrzyny i inne odpady tartaczne, korê, kompost, s³omê,
tworzywa sztuczne, obejmuj¹ce plastikowe elementy samochodów, lodówki europejskiego typu, asfalt* (shingle package) itp. Tak liczny zakres, mo¿liwego do przetwarzania asortymentu, pozwala na pe³ne wykorzystanie mo¿liwoœci maszyny nie tylko w przemyœle drzewnym, ale równie¿
i w gospodarce leœnej, budowlanej, komunalnej oraz rolnictwie.
Najwa¿niejsz¹ zaleta Beasta jest jakoœæ oraz jednorodnoœæ koñcowego produktu. Rozdrabnianie poprzez ciêcie, roz³upywanie lub mia¿d¿enie pozwala na bardzo wydajne przetwarzanie materia³u oraz szeroki zakres parametrów otrzymywanego „na wyjœciu” produktu. Materia³ byæ
„odciêty” przypominaj¹c typowy zrêbek z uk³adów no¿owych, lub bardziej w³óknisty podobny do typowego produktu tradycyjnych rozdrabniaczy bijakowych. Mo¿e przetwarzaæ materia³ zanieczyszczony ziemi¹, kamieniami (np. karpy korzeniowe), lekkim metalem (palety) itp, co
niewyobra¿alnie poszerza zakres zastosowania recyklera wzglêdem tradycyjnych rêbaków no¿owych, przede wszystkim o szereg zanieczyszczonych asortymentów odpadowych, materia³ kawa³kowy oraz materia³ wtórnego przetwarzania (zrêbki, kora itd). Ró¿ne opcje frezów tn¹cych, sit
oraz mo¿liwoœæ regulacji prêdkoœci przenoœnika podaj¹cego, umo¿liwi¹ otrzymanie najwy¿szej jakoœci produktu koñcowego, przy relatywnie niskim nak³adzie kosztów. Dodany w ostatnim czasie opcjonalny system no¿owy, pozwala na szybk¹ konwersjê z recyklera w rêbak no¿owy i
poszerza jeszcze bardziej paletê mo¿liwych do otrzymania frakcji produktu koñcowego. Bandit Beast to wydajna, wytrzyma³a i niezwykle wszechstronna maszyna, która sprawdzi siê w wielu zastosowaniach aplikacyjnych.

