
      
Typová řada ECO-Arborist 15-23       
 
EC15-23MT26D/SR resp./TR         
EC15-23MT27P/SR resp./TR  
EC15-23MT34TD 
 
Popis stroje: Štěpkovač do průměru 15cm  s vlastním motorem. Typ MT26D s dieselovým, typ 

MT34TD s turbodieselovým a typ 27P s benzínovým motorem. Na jednoosém podvozku 
s celkovou hmotností do 750kg.  Schválen pro provoz na veřejných komunikacích s max. 
povolenou rychlostí 80km. 
Štěpkovače řady Eco Arborist - se vyznačují velkým  vstupním otvorem o rozměrech 150 x 
230 mm,snadnou obsluhou, nízkými provozními náklady a hmotností pouze 750kg. Jsou 
vybaveny jedním (typ SR) popřípadě dvěma (typTR) hydraulicky poháněnými podávacími 
válci. Standardně jsou vybaveny protizátěžovým systémem No-Stress. Jsou osazeny 
patentově chráněným systémem kotoučových nožů Disc-Blade, které se vyznačují výrazně 
lepšími štěpkovacími vlastnostmi a podstatně nižšími provozními náklady.   

 
Technické parametry: 
 
Popis EC15-23.27P                     EC15-23.26D                     EC15-23.35D                    
Max.kapacita 150mm 150mm 150mm 
Štěpkovací disk 500mm x 25mm 500mm x 25mm 500mm x 25mm 
Rychlost 2400ot/min 2400ot/min 2400ot/min 

Štěpkovací nože 
2-disk blade – 2400 

řezů/min 
2-disk blade – 2400 

řezů/min 
2-disk blade – 2400 

řezů/min 

Podavací válce 
*1x hydraulický          

**   2x hydraulický 
*1x hydraulický          
**2x hydraulický 

*1x hydraulický          
**2x hydraulický 

Zátěžová regulace 
No-Stress elektronické 

řízení podavačů 
No-Stress elektronické 

řízení podavačů 
No-Stress elektronické 

řízení podavačů 

Pohon Kohler 27k.s. 
Isuzu/ perkins 3válec 

26k.s. 
Isuzu/ Daihatsu 3válec 

26k.s. 
Délka(pracovní) 3405mm 3350mm 3350mm 
Délka(transportní) 2930mm 3100mm 3100mm 
Šířka 1280mm 1280mm 1280mm 
Výška 2338mm 2338mm 2338mm 

Váha 
*650kg                 

** 670kg 
*730kg                 
**750kg 

*800kg                 
**820kg 

    

  



Štěpkovač ARBORIST 
 
 ARB19-28MT50 
 
Popis stroje: Štěpkovač do průměru 19cm  s vlastním dieselovým motorem o výkonu 50k.s. Na 

jednoosém podvozku s celkovou hmotností  1220kg.  Schválen pro provoz na veřejných 
komunikacích s max. povolenou rychlostí 80km. 
Vstupní otvor o rozměrech 190 x 280 mm snadno umožňuje štěpkovat i rozvětvený 
materiál o velkých průměrech. Je vybaven dvěma  hydraulicky poháněnými podávacími 
válci. Standardně jsou vybaveny protizátěžovým systémem No-Stress.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
TECHNICKÉ SPECIFIKACE   Arborist 19X28MT50 
Max kapacita 190mm x 280mm (7.5inch x 11inch) 
Štěpkovací disk 600mm x 25mm 
Rychlost disku 1600 ot/min 
Štěpkovací nože 4 Disk - Blade 
Podávací válce 2 x Hydraulické 
Power Kontrol No-Stress Electronic Feed Roller Controller 
Pohon Isuzu 4 válec 50hp 
Délka 4000mm 
Šířka 1360mm 
Výška 2450mm 
Váha 1280Kg 

 
 

 
 
 
 



Typová řada ECO COMBI 
 
EC150TMP: 
Tento typ štěpkovače je pro upevnění na 3-bodový závěs traktoru s výkonem 20-40 k. s., je poháněn 
přes kardan traktoru a používá traktorovou hydrauliku. Štěpkovač s max. kapacitou 150mm je vybaven  
velkou násypkou a jedinečným systémem patentovaných kotoučových nožů DISK BLADE.. Dále má 
tento typ dva hydraulické podávací válce regulované moderním protizátěžovým elektronickým řídícím 
systémem NO STRESS. Typ EC150TMP má boční násypku k podávání z levé nebo pravé strany, která 
umožňuje bezpečné vkládání štěpkovaného materiálu do stroje bez rušení dopravního provozu a tím je 
tento typ obzvláště bezpečný pro provoz v omezených prostorách. 
 
Technické parametry 
 

Technická specifikace: EC150TMP 
Max. velikost 150 mm (6 palců) 
Štěpkovací disk 500 x 25 mm (19,86 x 1,01 palců) 
Otáčky 2.600 ot/min 
Štěpkovací nože 2 nože – 2.600 řezů/min 
Podávací válečky Dvojité hydraulické podávací válce s 

pružinovým napínáním 
Regulace výkonu Protizátěžová elektronická regulace podávacích 

válců  (No-stress systém)  
Hnací jednotka Traktor, 25-45 HP 
Výška 2.130 mm 
Délka (dopravní) 2.320 mm 
Šířka 1.060 mm 
Hmotnost 487 kg 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ECM150MT35D: 
 
Jedná se o kombinovaný štěpkovač s drtičem. Vstupní otvor štěpkovačeje 15x15cm. Vstupní otvor 
drtiče je pak 40 x 5 cm. V drticí části můžete zpracovat  kontaminovaný materiál. Ve štěpkovací části 
pak můžete zpracovat materiál až do průměru 150mm. Eco- Combi je poháněn dieselovým motorem o 
výkonu 35 k.s., je standardně vybaven protizátěžovým systémem No-Stress. Výrazně snižuje náklady na 
přepravu, uložení a likvidaci zeleného odpadu. Ideální pro firmy na údržbu zeleně, městské a obecní 
úřady, které předpokládají zpracovávat i kontaminovaný materiál.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Popis ECM150MT35D 
Max.kapacita 150mm/50mm 
Štěpkovací disk 500mm x 25mm 
Rychlost 2400ot/min 
Počet nožů 4/22 
Podavací válce 2 hydraulické s pružinovým napínáním 
Zátěžová regulace No-Stress elektronické řízení podavačů 
Pohon ISUZU 35, k.s. 
Délka(transportní) 4010mm 
Šířka 1550mm 
Výška 2150mm 
Váha 1200 KG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EC15-23MT35D: 
 
-Je modifikace modelu EC15-23MT34TD, vstupní otvor je o 1 cm větší.  
-Váha stroje je 950 kg.  
-Motor ISUZU 35 k. s. vodou chlazený diesel 
 
Typová řada SAFE TRAK 
 
Jedná se o velmi výkonný štěpkovač vhodný do těžce přístupných míst a svažitých terénů. Je vybaven 
pásy s hydraulickým pohonem. Každý pás je samostatně nastavitelný a tím je umožněno se bezpečně 
pohybovat po svahu se sklonem až 35o. Max. světlá výška je až 630mm. Dva hydromotory s vysokým 
výkonem zajišťují pojezdovou rychlost až 6 km/h. 
 
Technické parametry: 
 
STC 220MT55: 
 

Technická specifikace:  STC220MT55 SAFE – Trak 
Max. Kapacita 220 mm x 220mm 
Rozměr násypky 1200mm x 840mm 
Štěpkovací disk (setrvačník) 730 x 30mm  
Otáčky 1.565 ot/min 
Sekací diskový nůž 6 disky 
Podávací válečky Dvojité hydraulické podávací válce s 

pružinovým napínáním 
Regulace výkonu Protizátěžová elektronická regulace podávacích 

válců  (No-stress systém)  
Hnací jednotka Isuzu 4válec 50k.s. 
Objem nádrže PHM 60 l 
Objem olejové nádrže 50 l 
Délka(max. pracovní) 4.100 mm 
Délka (min. dopravní) 3.490 mm 
Výška 2.410 mm 
Šířka 1.600 mm 
Šířka podvozku 1200mm – 2012 mm 
Rozměr pásu 250mm x 1768mm 
Výška 2390mm -2720mm 
Hmotnost 1880 kg 
Tlak na podložku 0,26kg/cm2 
  

 



STC 19-28MT50: 
 

Technická specifikace: Arborist STC19-28MT50 SAFE – Track 
Max. kapacita 190 mm x 280mm 
Rozměr násypky 1200mm x 840mm 
Sekací kotouč (setrvačník) 600 x 35mm  
Otáčky 1.500 ot/min 
Sekací diskový nůž 4 disky 
Podávací válečky Dvojité hydraulické podávací válce s 

pružinovým napínáním 
Regulace výkonu Protizátěžová elektronická regulace podávacích 

válců  (No-stress systém)  
Hnací jednotka Isuzu 4válec 50k.s. 
Objem nádrže PHM 60 l 
Objem olejové nádrže 50 l 
Délka(max. pracovní) 4.100 mm 
Délka (min. dopravní) 3.500 mm 
Výška 2.410 mm 
Šířka 1.320 mm 
Šířka podvozku 1200mm – 2012 mm 
Rozměr pásu 250mm x 1768mm 
Výška 2390mm -2720mm 
Hmotnost 1800 kg 
Tlak na podložku 0,26kg/cm2 

 
STC 16-23MT35D: 
 

Technická specifikace: Arborist STC16-23MT35 SAFE – Track 
Max. kapacita 160 mm x 230mm 
Rozměr násypky 1200mm x 840mm 
Sekací kotouč (setrvačník) 600 x 35mm  
Otáčky 1.500 ot/min 
Sekací diskový nůž 4 disky 
Podávací válečky Dvojité hydraulické podávací válce s 

pružinovým napínáním 
Regulace výkonu Protizátěžová elektronická regulace podávacích 

válců  (No-stress systém)  
Hnací jednotka Isuzu 3válec 35k.s. 
Objem nádrže PHM 60 l 
Objem olejové nádrže 50 l 
Délka(max. pracovní) 4.100 mm 
Délka (min. dopravní) 3.500 mm 
Výška 2.200 mm 
Šířka 1.320 mm 
Šířka podvozku 1200mm – 2012 mm 
Rozměr pásu 250mm x 1768mm 
Výška 2390mm -2720mm 
Hmotnost 1350 kg 
Tlak na podložku 0,26kg/cm2 

 
 



Typová řada CHIPMASTER 
 
CM 220TMP: 
 
- štěpkovač s maximálním průměrem štěpkovaného materiálu 220mm 
- štěpkovač je poháněn přes kardan traktoru -  doporučený výkon 60-80ks  
- uchycení  na tříbodový závěs traktoru 
- systém podávání – 2 hydraulicky poháněné podávací válce,má vlastní nádrž hydraulického oleje, 
čerpadlo je poháněno přes kardan  
protizátěžový systém No- stress ve standardní výbavě včetně bezpečnostního mechanického 
resetovacího systému 
systém štěpkování – Disc–Blade – zaručuje minimální provozní náklady(výrazně prodlužuje životnost 
nožů), výrazně lepší štepkovací vlastnosti – lehce štěpkuje jak tenký houževnatý materiál, tak i suchý 
tvrdý materiál velkých průměrů.  
Kotoučové ostří je broušeno cca po 150 hodinách provozu v závislosti na štěpkovaném materiálu. Nože 
jsou vyrobeny  z vysoce kvalitní nástrojové oceli.  
 

 
Technická specifikace: CM220TMP 

Max. velikost 220 mm  
Štěpkovací disk 730 x 30mm  
Otáčky hřídele 540 ot/min 
Systém štěpkování 6 nožů Disc Blade – 3300 řezů/min 
Podávací válce Dvojité hydraulické podávací válce s 

pružinovým napínáním 
Regulace výkonu Protizátěžová elektronická regulace podávacích 

válců  (No-stress systém)  
Hnací jednotka Traktor, 60-80 HP 
Výška 2.450 mm 
Délka (dopravní) 2.200 mm 
Šířka 1.340 mm 
Hmotnost 860 kg 

 
 
 
 
 
 
 



CM 260 TMP: 
 
Totožný s CM180TMP jen ve větším provedení, 
 umožňující štěpkovat materiál až do průměru 260mm 

- štěpkovač je poháněn přes kardan traktoru – 
doporučený výkon 80-100ks  

- tento štěpkovač se vyrábí pouze na zakázku 
 a dodací lhůta je cca 3měsíce 

 
 
 
CM 180TMP: 
 
-Vstupní otvor 180 mm 
-Traktorem nesený 3-bodový závěs 
-Délka: 2100 mm 
-Šířka:  1340 mm 
-Výška: 2400 mm 
-Hmotnost: 715 kg 
- Doporučený výkon traktoru 45-60 k. s. 
  
 
 
CM 220MT55: 
 
-Vstupní otvor: 220 mm (9 palců) 
-Dieslový motor chlazený vodou 55 k. s. 
-Dva hydraulické podávací válce 
-Délka: 3950 mm 
-Šířka: 1450 mm 
-Výška: 2550 mm 
-Hmotnost: 1380 kg 
 
 
 
CM 260MT70: 
 
-Vstupní otvor 260 mm 
-dieslový motor chlazený vodou 70 k. s. 
-Délka: 4250 mm 
-Šířka 1590 mm 
-Výška 2550 mm 
-Hmotnost 1850 kg 
 
 

 
Záruka: 24 měsíců 


