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Technika leśna
i
pielęgnacja krajobrazu

®

WOODCRACKER MOWBLOWER MULCZER
®

®

W

itamy w świecie Westtech®!

Zajmujemy się czymś więcej niż tylko produkcją bardzo solidnych
maszyn z zakresu techniki leśnej i pielęgnacji krajobrazu.
Indywidualna obsługa Klienta jest naszym najważniejszym
czynnikiem sukcesu. Każda rodzina maszyn Wesstech®
została przemyślana, zaprojektowana i zbudowana przez nasz
doświadczony zespół we współpracy z naszymi Klientami.
Naszym celem jest ciągła optymalizacja palety produktów pod
kątem zmieniających się potrzeb Klientów oraz wymogów
związanych z obszarami zastosowań.
MADE IN AUSTRIA
Produkty Westtech® produkcji austrijackiej spełniają najostrzejsze
wymogi jakościowe. Proces projektowania oraz budowa maszyn
w jednym miejscu gwarantują najwyższy standard jakości i
wynikającą z tego niezrównaną żywotność naszych produktów.
NEXT TECH
Poznajcie niezawodność maszyn Woodcracker®
Mowblower® i Mulczer! Produkty Westtech® Produkte wyróżniają
się innowacyjną myślą techniczną – NEXT TECH oznacza dla nas
bycie zawsze o krok do przodu przed innymi.
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Technika leśna i
pielęgnacja krajobrazu
®

Asortyment
CIĘCIE

WOODCRACKER C
®

wydajne głowice
ścinkowe z nożem

WOODCRACKER CS

WOODCRACKER L

®

głowice ścinkowe z piłą łańcuchową

WOODCRACKER CS SMART

WOODCRACKER CB

WOODCRACKER TK

szybkie głowice

®

elastyczne głowice

Woodcracker® C, CL, CB oraz CS
do ścinki krzaków oraz drzew o
średnicy do 75 cm.

NEXT
TECH

ŁUPANIE

WOODCRACKER CL
®

4

CIĘCIE I PIŁOWANIE

www.westtech.at

®

głowice ścinkowe z piłą łańcuchową
do wycinek specjalnych

®

Łuparki

WOODCRACKER W
®

Łuparki / chwytaki

®

dodatkowa kinematyka dla nośników

Woodcracker® L oraz W do
łupania grubych kłód przed
dalszą obróbką.

Woodcracker® S do
obcinania pniaków
do poziomu gruntu.

WOODCRACKER MOWBLOWER MULCZER
®

PIELĘGNACJA PODŁOŻA

®

KOSZENIE I MULCZOWANIE
MADE IN AUSTRIA

WOODCRACKER S

MULCZER

®

oczyszczanie terenu

szczypce do pniaków

MOWBLOWER

WOODCRACKER R

®

®

kosiarka z dmuchawą

nożyce do karpiny

WOODCRACKER G
®

łyżki palczaste z chwytakiem
do karpiny

Woodcracker® R do wycinania
karpiny z gruntu i dalszego
podziału przed obróbką.

Dzięki naszej palecie maszyn oraz naszemu
know-how wspieramy cały łańcuch logistyczny
pozyskania biomasy.

Woodcracker® G do wyrywania
karpiny z gruntu oraz zbierania
materiału z podłoża.

Rozdrobniony materiał drzewny to wartościowa
biomasa dla przemysłu energetycznego.
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®

Zawór Zawór
Multigrip +
funkcja
Autospeed

Chwytak

C

CECHY KLUCZOWE
• Indywidualna zabudowa na popularnych nośnikach np. koparkach.
• Specjalny trudnościeralny układ tnący minimalnym

Mechanizm
wychyłu
2 x 48°

zapotrzebowaniu na serwis.
• Mocny układ tnący, łatwa wymiana ostrza.
• Prosta obsługa funkcji głowicy dzięki ergonomicznemu sterowaniu.

Zbierak / chwytak
pakietujący

• Specjalny zawór Zawór Multigrip z opcją Autospeed zapewniają
dużą wydajność pracy.
• Przyspieszony proces pozyskania dzięki dodatkowemu zbierakowi.
• Skomasowane i uporządkowane składowanie pozyskanego materiału.

na

• Czysta powierzchnia cięcia.
• Wydajne pozyskanie materiału bez szkody dla otoczenia.

jakość

Patented.

• dostępne

Sp

rawdzo

Opcjonalnie:
• Mechanizm wychyłu 2x 48° lub obrotnica 360°
• Z chwytakiem pakietującym lub bez

Dane techniczne

C 250 		
WOODCRACKER C		
®

Średnic a cięcia w miękkim drewnie
Średnica cięcia w twardym drewnie
Rozwarcie chwytaka
Rozwarcie układu tnącego
Masa własna (wyposażenie podstawowe – pełne)
Zalecana wydajność hydrauliki 1)
Zalecana wydajność hydrauliki dla funkcji dodatkowych1)

Zalecane ciśnienie
Ciężar nośnika 2)
Zawór Multigrip
Opcja Autospeed
Opcja: wychył
Opcja: Tiltator
Opcjonalnie: Power Tiltator
Opcja: zbierak
1)

6

C 350 		 C 450		 C 550

300						 400		 500			
280						 350		 450			
930						 1430 		 1600 		
450 					 700 		 800 			
580 - 970 			 1150 - 1620		 1760 - 2350 		
50 - 100			 70 - 150		 80 - 160		
35 - 50			 45 - 60		 45 - 60		
280 					 280 		 280 			
7 - 15 			 14 - 20 		 20 - 25 		
zintregowany		zintregowany		zintregowany		
•							•		•			
• 2 x 48˚			 • 2 x 48˚		 • 2 x 48˚		
• 360°					 • 360°		
• 360°			
–							 • 360°		
• 360°			
•							•		•			

Zależy od sposobu pracy i w szczególności od wyposażenia głowicy.

2)

Zależy od wyposażenia nośnika.

Woodcracker® C – Wydajna głowica ścinkowa do pozyskania krzaków i drzew.

600		
550		
1600		
900		
2000 - 2620
100 - 190		
50 - 70		
280		
24 - 30		
zintregowany
•
• 2 x 48˚
• 360°
• 360°
•

mm
mm
mm
mm
kg
l/min.
l/min.
bar
t

Dane techniczne oraz ilustracje nie są wiążące. Producent zastrzega sobie prawo do zmian technicznych w związku z prowadzonymi pracami rozwojowymi.

Nóż

Wydajna głowica ścinkowa do pozyskania krzaków i drzew.

WOODCRACKER C Przykłady zastosowań zaczerpnięte z praktykii.
®

Na terenach bagiennych.

Wielkoobszarowe plantacje roślin
energetycznych.

Problematyczne wycinki drzew.

Woodcracker® C przy ścince drzewa w skrajni lasu.

Czysta powierzchnia cięcia.

OBSZARY ZASTOSOWAŃ
•
•
•
•
•
•
•

FILMY Z

PRACY

Ścinka drzew i krzaków.
Pozyskanie na plantacjach szybkorosnących.
W terenie, na zboczach i skarpach, w obszarach bagiennych.
Prace pielęgnacyjne przy drogach i innych ciągach komunikacyjnych.
Ścinki na terenach leśnych.
Ścinki trudne, problematyczne.
Kreowanie i pielęgnacja krajobrazu.

NEXT
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®

CL

CECHY KLUCZOWE
• Indywidualne możliwości zabudowy (np. na koparce,
ładowarce, przyczepie zrywkowej itp.)
• Specjalny trudnościeralny układ tnący minimalnym
zapotrzebowaniu na serwis.
• Niska masa własna.
• Czysta powierzchnia cięcia umożliwia szybki ponowny
wzrost rośliny.
• Możliwość stosowania także w małych lasach prywatnych
dla ułatwienia prac pielęgnacyjnych.

a k ość
aj

Woodcracker® CL190 idealnie nadaje się do
montażu na kompaktowych ładowarkach.

• dostępne

Bardzo wydajne i korzystne narzędzie dla właścicieli lasów, plantacji roślin
energetycznych i firm zajmujących się pielęgnacją krajobrazu.

Wymienny nóż

Dane techniczne

WOODCRACKER CL
®

Średnic a cięcia w miękkim drewnie								
Średnica cięcia w twardym drewnie								
Rozwarcie chwytaka = Rozwarcie układu tnącego						
Masa własna (wyposażenie podstawowe – pełne)							
Zalecana wydajność hydrauliki 1) 								
Zalecane ciśnienie 								
Ciężar nośnika 2) 								
Opcja Autospeed							
Opcja: zbierak								
Opcja: wychył							
1)
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CL 190
250												
190												
685												
210 - 310							
40 - 80										
250												
2,5 - 7,5										
•												
–												
• 2 x 48˚										

CL 260
320				
260				
760				
350 - 630				
50 - 100				
280				
6 -14				
•
•
• 2 x 48˚

mm
mm
mm
kg
l/min.
bar
t

Dane techniczne oraz ilustracje nie są wiążące. Producent zastrzega sobie prawo do zmian technicznych w związku z prowadzonymi pracami rozwojowymi.

w
Spra dzon

Woodcracker® CL:
sprytna i lekka głowica
ścinkowa w doskonałej cenie!
Doskonała maszyna do prac
w rolnictwie.

Zależy od sposobu pracy i w szczególności od wyposażenia głowicy. 2) Zależy od wyposażenia nośnika.
Caution: Woodcracker CB and CL are not suitable for dangerous tree felling. Secure hold of cut material can not be guaranteed. In this case we recommend our Woodcracker C series.

Woodcracker® CL – sprytna i lekka głowica ścinkowa w doskonałej cenie! Doskonała maszyna do prac w rolnictwie.

Sprytna i lekka głowica ścinkowa w doskonałej cenie!
Doskonała maszyna do prac w rolnictwie.

WOODCRACKER CL Przykłady zastosowań zaczerpnięte z praktykii.
®

Głowica ścinkowa Woodcracker® CL została opracowana specjalnie dla pozyskania miękkich gatunków drewna o
średnicy do 32 cm.

FILMY Z

OBSZARY ZASTOSOWAŃ
•
•
•
•
•

PRACY

Szybkie pozyskanie małych drzew i krzaków.
Zbiór z plantacji szybkorotujących.
W terenie, na zboczach i skarpach, w obszarach bagiennych.
Kreowanie i pielęgnacja krajobrazu.
Wykorzystanie w rolnictwie na ładowarkach kompaktowych.

NEXT
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CB

®

Połączenie sztywne

Połączenie wahliwe (tylko dla CB150)
Funkcja pochyłu głowicy
dla montażu na dźwigach
leśnych i HDS

Pochył
90°

Mechanizm wychyłu
Zbierak /
chwytak
pakietujący
Cięcie i
zbieranie w
jednym cyklu
roboczym

Chwytak / mechanizm pochyłu

Chwytak/Nóż

•
•
•
•

na

jakość

• dostępne – niedostępne

Sp

rawdzo

•
•
•
•

Indywidualne możliwości zabudowy (np. na koparce, ładowarce, przyczepie zrywkowej itp).
Specjalny trudnościeralny układ tnący minimalnym zapotrzebowaniu na serwis.
Niska masa własna.
Jednoczesne pozyskanie kilku drzew w jednym cyklu roboczym dzięki wykorzystaniu zbieraka / chwytaka pakietującego
znacznie oszczędza czas.
Czysta powierzchnia cięcia umożliwia szybki ponowny wzrost rośliny.
Pozyskanie z korzyścią dla podłoża: powierzchnia oczyszczona i przygotowana pod dalszą wegetację.
Ekonomiczna praca.
Możliwość stosowania także w małych lasach prywatnych dla ułatwienia prac pielęgnacyjnych.

Dane techniczne

WOODCRACKER CB
®

Średnic a cięcia w miękkim drewnie
Średnica cięcia w twardym drewnie

CB 150

150
120
Rozwarcie chwytaka = Rozwarcie układu tnącego 800
Masa własna (wyposażenie podstawowe – pełne) 310
Zalecana wydajność hydrauliki 1)
30 - 60
Zalecana wydajność hydrauliki dla funkcji dodatkowych1) –
Zalecane ciśnienie
190
Ciężar nośnika 2)
Dźwig / HDS
Opcja: zbierak
–
Opcja: wychył
–
Opcja: Tiltator
–
1)
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CB 150

CB 230

CB 300

220
170
800
300 - 560
40 - 80
35 - 50
250
4,5 - 9
•
• 2 x 48˚
–

280
230
1100
600 - 950
60 - 120
40 - 60
280
7 - 15
•
• 2 x 48˚
• 360°

350
300
1280
900 - 1400
80 - 150
40 - 60
280
14 - 22
•
• 2 x 48˚
• 360°

Połączenie przegubowe

mm
mm
mm
kg
l/min.
l/min.
bar
t

Dane techniczne oraz ilustracje nie są wiążące. Producent zastrzega sobie prawo do zmian technicznych w związku z prowadzonymi pracami rozwojowymi.

CECHY KLUCZOWE

Zależy od sposobu pracy i w szczególności od wyposażenia głowicy. 2) Zależy od wyposażenia nośnika.
Caution: Woodcracker CB and CL are not suitable for dangerous tree felling. Secure hold of cut material can not be guaranteed. In this case we recommend our Woodcracker C series.

Woodcracker® CB – Elastyczna głowica ścinkowa do pozyskania krzaków i mniejszych drzew oraz pielęgnacji krajobrazu.

Elastyczna głowica ścinkowa do pozyskania krzaków i mniejszych drzew
oraz pielęgnacji krajobrazu.

WOODCRACKER CB 150
®

Głowica ścinkowa do roślinności energetycznej Woodcracker® CB150 została zbudowana z myślą o wydajnym pozyskaniu
miękkich gatunków drzewa do 22 cm średnicy. Główny obszar zastosowania obejmuje pozyskanie biomasy z upraw roślin
energetycznych i plantacji szybko rotujących.
WOODCRACKER CB 230 I CB 300: Przykłady zastosowań zaczerpnięte z praktykii.
®

Głowice ścinkowe Woodcracker® CB 230 i CB 300 zostały specjalnie zaprojektowane do szybkiego zbioru krzewów
i mniejszych drzew do średnicy 35 cm. Innowacyjny zawór sekwencyjny automatyzujący kolejne sekwencje ruchów
maszyny pozwala na szybką i wydajną pracę.

OBSZARY ZASTOSOWAŃ
•
•
•
•
•
•
•

FILMY Z

PRACY

Ścinka drzew i krzaków.
Pozyskanie na plantacjach szybkorosnących.
W terenie, na zboczach i skarpach, w obszarach bagiennych.
Prace pielęgnacyjne przy drogach i innych ciągach komunikacyjnych.
Ścinki na terenach leśnych.
Kreowanie i pielęgnacja krajobrazu.
Wykorzystanie w rolnictwie na ładowarkach kompaktowych.

NEXT
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®

Bezpieczeństwo:
ochrona przed wygięciem
prowadnicy piły.

Mechanizm
piły
zawieszony
wahliwie.

Piła
łańcuchowa

CECHY KLUCZOWE

jakość

• dostępne

Patented.

Sp

rawdzo

2 mocne chwytaki
automatycznie i
niezaleznie
dopasowują się do
kształtu kłody

Sztywny montaż głowic
Woodcracker® CS na koparkach
umożliwia bezpieczne i precyzyjne
pozyskanie drzew oraz konarów.
Dzięki temu nie ma ryzyka uszkodzenia
okolicznych drzew czy budynków –
idealne rozwiązanie dla
skomplikowanych prac wycinkowych.

• Mechanizm piły zawieszony wahliwie.
• Odchylenie mechanizmu tnącego podczas cięcia
zapobiega problematycznemu zakleszczeniu piły.
• 2 mocne i niezależne chwytaki dla bezpiecznej
ścinki oraz manipulacji
• Średnica cięcia do 75 cm.
• Obszar zastosowań: maksymalne bezpieczne
pozyskanie drzew.
na

Tiltator: 360°

Dane techniczne

WOODCRACKER CS

®		

CS 580
580
1430
360°
1400 - 1500
120 - 170
50 - 70
280
14 - 22
Automatyczne
aktywnie zawieszony
Smar
•

Średnica cięcia
Rozwarcie chwytaka
Tiltator
Masa własna (wyposażenie podstawowe – pełne)
Zalecana wydajność hydrauliki 1)
Zalecana wydajność hydrauliki dla funkcji dodatkowych 1)
Zalecane ciśnienie
Ciężar nośnika 2)
Wychylenie głowica w trakcie cięcia
Mechanizm piły
Smarowanie łańcucha piły
Opcjonalnie: Power Tiltator
1)

12

Zależy od sposobu pracy i w szczególności od wyposażenia głowicy.

2)

CS 780
750
1600
360°
2000 - 2200
120 - 170
50 - 70
280
20 - 28
Automatyczne
aktywnie zawieszony
Smar
•

mm
mm
kg
l/min.
l/min.
bar
t

Zależy od wyposażenia nośnika.

Woodcracker® CS – Głowica ścinkowa z wahliwie zawieszoną piłą łańcuchową dla bezpiecznego pozyskania całych drzew.

Dane techniczne oraz ilustracje nie są wiążące. Producent zastrzega sobie prawo do zmian technicznych w związku z prowadzonymi pracami rozwojowymi.

Odchylenie mechanizmu
tnącego podczas cięcia
zapobiega problematycznemu
zakleszczeniu piły.

CS

Głowica ścinkowa z wahliwie zawieszoną piłą łańcuchową dla
bezpiecznego pozyskania całych drzew.

WOODCRACKER CS Przykłady zastosowań zaczerpnięte z praktykii.
®

FILMY Z

OBSZARY ZASTOSOWAŃ
•
•
•
•
•
•

PRACY

Bezpieczna i stopniowa rozbiórka dużych drzew i konarów.
Poztskjanie grubych kłód.
W terenie, na zboczach i skarpach, w obszarach bagiennych.
Prace pielęgnacyjne przy drogach i innych ciągach komunikacyjnych.
Problematyczne wycinki drzew.
Manipulacja i szybkie podzielenie pozyskanych drzew.

NEXT
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®

CS SMART

Niska masa
własna.

CECHY KLUCZOWE
• Niska masa własna.
• Mechanizm piły zawieszony wahliwie.
• Średnica cięcia do 58 cm.
• Obszar zastosowań: maksymalne bezpieczne
pozyskanie drzew.

na

Woodcracker® CS 580 smart w 2 wariantach

jakość

Patented.

Sp

rawdzo

Woodcracker® CS 580 smart dzięki niskiej masie własnej
najlepiej sprawdza się we współpracy z ładowarkami
teleskopowymi lub koparkami. Ta głowica idealnie nadaje
się do pracy w warunkach ograniczonej przestrzeni:
w parkach, ogrodach oraz na terenie miejskim.

Dane techniczne 		
WOODCRACKER CS SMART

CS 580 smart
Zabudowa na ładowarce teleskopowej

Zabudowa na koparce

Średnica cięcia
Rozwarcie chwytaka
Tiltator
Masa własna (wyposażenie podstawowe – pełne)
Zalecana wydajność hydrauliki 1)
Zalecana wydajność hydrauliki dla funkcji dodatkowych1)
Zalecane ciśnienie
Ciężar nośnika 2)
Mechanizm piły
Smarowanie łańcucha piły

580
1280
360°
800 - 900
65 - 110
–		
230 - 280
10 - 20
aktywnie zawieszony
Smar

580
mm
1280
mm
360°		
900 - 1000
kg
65 - 110
l/min.
40 - 60
l/min.
230 - 280
bar
15 - 20
t
aktywnie zawieszony
Smar

®

1)

14

Zależy od sposobu pracy i w szczególności od wyposażenia głowicy.

2)

CS 580 smart

Dane techniczne oraz ilustracje nie są wiążące. Producent zastrzega sobie prawo do zmian technicznych w związku z prowadzonymi pracami rozwojowymi.

Mechanizm piły zawieszony wahliwie.

Zależy od wyposażenia nośnika.

Woodcracker® CS smart– głowica ścinkowa z piłą dedykowana dla ładowarek teleskopowych i koparek.

Woodcracker® CS smart– głowica ścinkowa z piłą dedykowana
dla ładowarek teleskopowych i koparek.

WOODCRACKER CS SMART: Przykłady zastosowań zaczerpnięte z praktykii.
®

FILMY Z

OBSZARY ZASTOSOWAŃ
•
•
•
•
•
•

PRACY

Bezpieczna i stopniowa rozbiórka dużych drzew i konarów.
Poztskjanie grubych kłód.
W terenie, na zboczach i skarpach, w obszarach bagiennych.
Prace pielęgnacyjne przy drogach i innych ciągach komunikacyjnych.
Problematyczne wycinki drzew.
Manipulacja i szybkie podzielenie pozyskanych drzew.

NEXT
TECH

15

®

TK

CECHY KLUCZOWE
• System szybkiej wymiany głowic.
• Elastyczny projekt umożliwia montaż na
wszystkich popularnych nośnikach.
• Umożliwia montaż osprzętów roboczych
na dowolnych nośnikach z ramieniem bez

Dodatkowa kinematyka Woodcracker® TK:
możliwość zabudowy na nośnikach
wszystkich producentów.

Woodcracker® TK Dodatkowa kinematyka

Połączenie
wahliwe >
< Połączenie
sztywne
Elastyczna i szybka praca > Woodcracker® TK łączy wahliwy montaż osprzętu z połączeniem sztywnym z kinematyką łyżki.

Dane techniczne

WOODCRACKER TK

®			

Kąt pracy
Masa własna
Zalecana wydajność hydrauliki
Zalecane ciśnienie
Ciężar nośnika

16

Telekinematik
max. 160
od 380
40 - 60
280
Do 22

Stopni
kg
l/min.		
bar		
t		

Woodcracker® TK: dodatkowa kinematyka do zabudowy głowic na harvesterach, dźwigach typu HDS i koparkach
przeładunkowych.

Dane techniczne oraz ilustracje nie są wiążące. Producent zastrzega sobie prawo do zmian technicznych w związku z prowadzonymi pracami rozwojowymi.

kinematyki łyżki.

Woodcracker® TK: dodatkowa kinematyka do zabudowy głowic na harvesterach,
dźwigach typu HDS i koparkach przeładunkowych.

WOODCRACKER TK Przykłady zastosowań zaczerpnięte z praktykii.
®

Dodatkowa kinematyka

WOODCRACKER TK
®

Telekinematik

OBSZARY ZASTOSOWAŃ

FILMY Z

• Adapter osprzętu dla harvesterów, przyczep zrywkowych, dźwigów HDS, koparek przeładunkowych
i innych podobnych nośników.
• Współpraca z maszynami Woodcracker® z serii: C, CL, CB, W oraz mulczerami.
• Współpraca z dowolnymi osprzętami różnych producentów, wymagającymi sztywnego połączenia
w ramieniem nośnika np. łyżki kopiące, rozdrabniacze i inne.

NEXT
TECH

PRACY
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L

®

Rozładunek łuparki
na terenie roboczym
za pomocą dźwigu.

Woodcracker® L
daje się łatwo
zablokować do pracy
za pomocą podpór
hydraulicznych nośnika.

CECHY KLUCZOWE
• możliwość zabudowy na różnych nośnikach w szczególności
na przyczepach zrywkowych, HDS`ach czy rębakach
• optymalny stosunek ceny do wydajności.
• znacząca pomoc w procesie pozyskania biomasy.
• solidna i sprawdzona technologia – minimalne

Łatwy transport
łuparki na przyczepie
zrywkowej.

zapotrzebowanie na serwis.
• Minimalny nakład mocy potrzebny do podziału nawet

Opcjonalnie:

grubych kłód

WOODCRACKER L
®

• płaskie wykończenie zaprojektowane do montażu
na różnych pojazdach nośnych.

Patented.

• dostępne – niedostępne

Woodcracker® L: szybka i elastyczna łuparka o
doskonałym stosunku cena / wydajność.

Dane techniczne

WOODCRACKER L
®

Rozwarcie

L 540

540
Siła łupania (zależna od ciśnienia roboczego)
do 14
Masa własna (wyposażenie podstawowe) 195
Zalecana wydajność hydrauliki
ca. 25 - 60
Zalecane ciśnienie
180 - 240
Opcja: stopa podporowa
•
Opcja: zabudowa do koparki
•
Opcja: zabudowa do ładowarki
•

18

L 700

L 920

L 1200

700
do 22
285
ca. 25 - 60
180 - 240
•
•
•

900
do 22
370
ca. 25 - 60
180 - 240
•
•
–

1200
do 33
1100
ca. 80 - 150
220 - 270
•
–
–

Woodcracker® L – Kompaktowa łuparka do rozłupywania grubych kłód.

mm
t
kg
l /min.
bar

Dane techniczne oraz ilustracje nie są wiążące. Producent zastrzega sobie prawo do zmian technicznych w związku z prowadzonymi pracami rozwojowymi.

ze stopą podporową

Kompaktowa łuparka do rozłupywania grubych kłód.

WOODCRACKER L Przykłady zastosowań zaczerpnięte z praktykii.
®

Woodcracker® L przy rozłupywaniu grubych kłód.

Woodcracker® L – wydajny i wielozadaniowy.

FILMY Z

OBSZARY ZASTOSOWAŃ

PRACY

•
•
•
•

Łupanie grubych kłód.
Przydatne przy pozyskaniu i dalszej obróbce twardych gatunków drewna.
Wstępne łupanie drewna do dalszej obróbki.
Znacznie usprawnia pracę rębaków: poprzez podział dużych kłód zmniejsza się obciążenie
układów rozdrabniających.
• Wstępne rozłupanie drewna wspomaga i przyspiesza naturalne procesy suszenia.

NEXT
TECH
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®

W

CECHY KLUCZOWE
• Szerokie możliwości zabudowy: od traktora po koparkę.
• Solidna i sprawdzona technologia – trudnościeralne ostrze i bezobsługowy
system tnący.
• Rotator bez ograniczenia obrotu jako opcjonalne wyposażenie poszerza 		
możliwości zastosowań.
• Zawór Autospeed umożliwia wydajniejsze łupanie.
• System rolek ogranicza siły tarcia co prowadzi do zmniejszenia
zapotrzebowania na moc.
• Maksymalne rozwarcie kleszczy nie oznacza maksymalnej średnicy kłody: 		
łuparka może także pracować z grubszymi kłodami.
• Podział dużych kłód zmniejsza obciążenie układów podających i 			
rozdrabniających.
• Wstępne rozłupanie drewna wspomaga i przyspiesza naturalne procesy
suszenia.

Rotator
napędzany
2 hydromotorami

Zawór
Autospeed

Patented.

• dostępne – niedostępne

Opcjonalnie: Rotator i Autospeed

Dane techniczne

WOODCRACKER W

W 600

W 820

W 1000

W 1350

W 1800

Rozwarcie
Siła łupania (Przy ciśnieniu 240 bar)
Masa własna (wyposażenie podstawowe)
Zalecana wydajność hydrauliki
Zalecane ciśnienie
Ciężar nośnika
Opcja: Zawór Autospeed
Opcja: Rotator

620
26
295
25 - 60
190 - 250
6
•
•

820
26
360
25 - 60
190 - 250
10
•
•

1040
26
580
40 - 80
190 - 250
14
•
•

1370
34
950
80 - 150
220 - 270
20
–
•

1830
50 *
1990
100 - 190
240 - 300
30
–
•

®

* Przy ciśnieniu 320 bar

20

Woodcracker® W – Kleszcze do łupania grubych kłód.

mm
t
kg
l/min.
bar
max. t

Dane techniczne oraz ilustracje nie są wiążące. Producent zastrzega sobie prawo do zmian technicznych w związku z prowadzonymi pracami rozwojowymi.

Woodcracker® W:
łuparka kleszczowa klasy premiom
z opatentowanym systemem rolek.
Dostępna w 5 rozmiarach.

Bezobsługowa
i żywotny układ tnący

Kleszcze do łupania grubych kłód.

WOODCRACKER W Przykłady zastosowań zaczerpnięte z praktykii.
®

Woodcracker® W podczas rozłupywania grubych kłód.

Woodcracker® W – szybkość i elastyczność.

FILMY Z

PRACY

OBSZARY ZASTOSOWAŃ
•
•
•
•

Łupanie grubych kłód z niskim zapotrzebowaniem na moc.
Przydatne przy pozyskaniu i dalszej obróbce twardych gatunków drewna.
Wstępne łupanie drewna do dalszej obróbki.
Kleszcze można wykorzystywać również jako chwytak.

NEXT
TECH
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®

S

CECHY KLUCZOWE
• Elastyczny projekt umożliwia montaż na wszystkich
popularnych nośnikach.
• Bezpieczny sposób pracy w porównaniu do techniki
frezowania.
• Dzięki obcinaniu przy samej ziemi, materiał korzeniowy
pozostaje w ziemi - zachowany zostaje naturalny obieg materii.
• Zabezpieczenie ziemi dzięki pozostającym w niej korzeniom.
• Sposób pracy nie niszczący ziemi.
• Odporny na zużycie i nie wymagający znacznej konserwacji.
• Dodatkowa aktywacja biomasy dzięki wycince

Dane techniczne

WOODCRACKER S

S 200

S 400

Rozwarcie
Szerokość cięcia
Masa własna (wyposażenie podstawowe)
Zalecana wydajność hydrauliki
Zalecane ciśnienie
Ciężar nośnika

410
240
170
ca. 25 - 60
180 - 240
1,5 - 6

600
480
760
60 - 120
240 - 270
max. 18

®

22

mm
mm
kg
l/min
bar
t

Woodcracker® S – Nożyce do obcinania pniaków przy samej ziemi i ich przetwarzani a.

Dane techniczne oraz ilustracje nie są wiążące. Producent zastrzega sobie prawo do zmian technicznych w związku z prowadzonymi pracami rozwojowymi.

wystających z ziemi pniaków.

Nożyce do obcinania pniaków przy samej ziemi i ich przetwarzania.

WOODCRACKER S Przykłady zastosowań zaczerpnięte z praktykii.
®

Woodcracker® S – sposób pracy nie niszczący ziemi.

Materiał z pniaków do aktywowania biomasy.

FILMY Z

PRACY

OBSZARY ZASTOSOWAŃ
•
•
•
•

Dokładne obcinanie pniaków przy samej ziemi.
Dalsza obróbka i rozdrabnianie pniaków.
Dodatkowa aktywacja biomasy w wyniku zbierania wystających pnia ków.
Zastosowanie na lekkich i piaszczystych glebach zagrożonych erozją.

NEXT
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®

R

CECHY KLUCZOWE
• Elastyczny projekt umożliwia montaż na wszystkich
popularnych nośnikach.
• Pobieranie i rozdrabnianie pniaków w jednym procesie
roboczym.
• Zgrubna separacja w materiale korzeniowym
i pozostałościach ziemi bezpośrednio podczas wycinki.
• Możliwość rozdrobnienia w szatkownicy bezpośrednio
po wycince.
• Łagodne wyjmowanie pniaka z ziemi,
bez pozostawiania blizny w ziemi.
• Solidne narzędzie tnące,nie wymagające znacznej
konserwacji i odporne na zużycie.

Wysoka wytrzymałość i
minimalna ścieralność

Dostępne w
2 rozmiarach.

Alternatywa:

Dane techniczne

WOODCRACKER R
®

R 900

Rozwarcie kleszczy			
955
1300
do 65
Siła cięcia (w zależności od ciśnienia roboczego) do 45
Masa własna			
1200
2100
Zalecana wydajność hydrauliki			
100 - 190 120 - 250
Zalecane ciśnienie			
240 - 280 250 - 310
Ciężar nośnika		
25
30

24

WOODCRACKER R
®

R 1300
mm
t
kg
l/min.
bar
max. t

nóż do korzeni

• korzystna cenowo alternatywa
• przeznaczona dla krótkotrwałego
użytku

Woodcracker® R – Nożyce do karczowania pniaków,do zbioru i przygotowania biomasy z pniaków.

Dane techniczne oraz ilustracje nie są wiążące. Producent zastrzega sobie prawo do zmian technicznych w związku z prowadzonymi pracami rozwojowymi.

• Dzięki aktywacji dodatkowego opału powstaje kolejne
źródło dochodów dla leśnictwa.

Nożyce do karczowania pniaków do zbioru i przygotowania biomasy z pniaków.

WOODCRACKER R Przykłady zastosowań zaczerpnięte z praktykii.
®

Woodcracker® R – łagodne wyciąganie pniaka i natychmiastowe rozdrobnienie prowadzi do wytworzenia wartościowej biomasy.

FILMY Z

OBSZARY ZASTOSOWAŃ
•
•
•
•
•

PRACY

Wyciąganie całego pniaka z ziemi.
Rozdrabnianie pniaka w celu dalszego przetworzenia przy użyciu szatkownicy.
Zmniejszenie objętości transportowej w wyniku wstępnego rozdrobnienia.
Środki rekultywacyjne na dużych powierzchniach.
Oczyszczanie ziemi w celu założenia nowej plantacji roślin.

NEXT
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®

G

CECHY KLUCZOWE
• Elastyczny projekt umożliwia montaż na wszystkich
popularnych nośnikach.
• Dopasowanie szerokości zgrabiania
do indywidualnych potrzeb.
• Możliwość oczyszczania dużych powierzchni.
• Palce chwytajace umożliwiają zastosowanie jako
chwytaka.

• dostępny – niedostępny

Kinematyka-Dźwignia do maksymalnego otwarcia

Dane techniczne

WOODCRACKER G

G 850

G 1250

G 1650

Szerokość robocza
Masa własna
Zalecana wydajność hydrauliki 1)
Zalecane ciśnienie
Ciężar nośnika 2)
Opcjonalnie: Chwytająca
Opcjonalnie: Precyzyjna

850
585
40 - 60
200 - 250
7,5 - 15
•
•

1250
1420
50 - 90
200 - 250
15 - 22
•
•

1650
1610
50 - 90
200 - 250
20 - 25
•
•

®

1)

26

Zależy od sposobu pracy i w szczególności od wyposażenia głowicy.

2)

Opcjonalnie:
®

WOODCRACKER G
mm
kg
l/min
bar
t

Precyzja

• Łatwy montaż
na Woodcracker® G
• Duża i dokładna
rekultywacja gleby

Zależy od wyposażenia nośnika.

Woodcracker® G – Grabie do usuwania ścinek drewna i masy korzeniowej z powierzchni ziemi w lesie.

Dane techniczne oraz ilustracje nie są wiążące. Producent zastrzega sobie prawo do zmian technicznych w związku z prowadzonymi pracami rozwojowymi.

• Stabilna wersja odporna na zużycie.

Grabie do usuwania ścinek drewna i masy korzeniowej z powierzchni ziemi w lesie.

WOODCRACKER G Przykłady zastosowań zaczerpnięte z praktykii.
®

Woodcracker® G podczas oczyszczania ziemi oraz w funkcji chwytaka.

FILMY Z

OBSZARY ZASTOSOWAŃ
•
•
•
•
•
•

PRACY

Oczyszczanie i pielęgnacja dużych powierzchni.
Zbieranie ścinek drewna i masy korzeniowej.
Pielęgnacja krajobrazu.
Karczowanie mniejszych pniaków.
Załadunek znajdujących się dalszej kolejności maszyn (transportowych, rozdrabniających).
Manipulowanie zebranym materiałem.

NEXT
TECH
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MULCZER
CECHY KLUCZOWE
• Idealna szerokość cięcia dla konserwacja
poboczy dróg i torowisk
• Solidna konstrukcja, niemal bezkosztowy
system tnący.
• Odporny na kamienie i inne przeszkody.
• Przeznaczony do koparek o masie
od 7 do 14 ton.
• Opcjonalny mechanizm wychyłu
hydraulicznego dla idealnego
dopasowania do skarpy
• Pielęgnacja gleby w lesie.

MULCZER

Przeznaczony do koparek o masie od 7 do 14 ton.

Mulczowanie w obu kierunkach – wydajny sposób pracy
mechanizm
wychyłu
hydraulicznego

Dane techniczne

MULCZER			M 105

Szerokość robocza
Masa własna (wyposażenie podstawowe – pełne)
Ciężar nośnika
Zalecana wydajność hydrauliki
Zalecane ciśnienie
Opcja: wychył
Opcja: Nóż tnący

28

1050
295 - 450
7 - 14
70 - 120
180 - 280
• 2 x 48˚
•

Mulczer – Mulczer przeznaczony do koparek do profesjonalnej pielęgnacji bujnej zieleni.

mm
kg
t
l /min.
bar

Dane techniczne oraz ilustracje nie są wiążące. Producent zastrzega sobie prawo do zmian technicznych w związku z prowadzonymi pracami rozwojowymi.

• Możliwość pracy w dowolnym kierunku
redukuje puste przebiegi.

Mulczer przeznaczony do koparek do profesjonalnej pielęgnacji bujnej zieleni.

MULCZER Przykłady zastosowań zaczerpnięte z praktykii.

MULCZER przeznaczony jest do pielęgnacji bujnych terenów zielonych, leśnych dróg i nasypów oraz jest
praktycznym uzupełnieniem do pielęgnacji gleby w lesie.

FILMY Z

PRACY

OBSZARY ZASTOSOWAŃ
• Pielęgnacja bujnej wegetacji na terenach zielonych, gdzie koszenie lub wypas zwierząt nie jest możliwy.
• Pielęgnacja poboczy dróg i nasypów.
• Pielęgnacja brzegów rzek i kanałów.

NEXT
TECH
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MOWBLOWER

®

CECHY KLUCZOWE
• Przeznaczony do montażu na małych
maszynach samobieżnych
• Urobek z każdym kolejnym
przejazdem wyrzucany jest dalej – na
koszonym terenie nie zostanie żadna
biomasa
• Usunięcie biomasy z koszonego
obszaru oznacza wolniejszą przyszłą
wegetację.

Hydrauliczna regulacja kierunku
wyrzutu urobku

Bezproblemowa wymiana
części ścieralnych

Dane techniczne
MOWBLOWER

®

Szerokość robocza
Masa własna
Zalecana wydajność hydrauliki
Zalecane ciśnienie

30

1350
ca. 350
50 - 60
250 - 300

Mowblower® – Kosiarka z dmuchawą do trudnego terenu i pielęgnacji terenów zielonych.

mm
kg
l/min.
bar

Dane techniczne oraz ilustracje nie są wiążące. Producent zastrzega sobie prawo do zmian technicznych w związku z prowadzonymi pracami rozwojowymi.

MOWBLOWER® Przeznaczony do montażu na małych maszynach samobieżnych

Kosiarka z dmuchawą do trudnego terenu i pielęgnacji terenów zielonych.

MOWBLOWER Przykłady zastosowań zaczerpnięte z praktykii.
®

Niedostępne obszary łąk

Między polami i łąkami

Obszary niekontrowanej
wegetacji

®

O

BL

W
MO

R
WE

rowy

Małe skarpy

Strumienie i
obszary podmokłe

Skrajnie dróg

drogi spacerowe
wzdłuż pól

wszystkie strefy V

MOWBLOWER® sprawdza się na wszystkich niedostępnych obszarach łąk przy suchej pogodzie.
Jestb szczególnie przydatny w obszarach między polami i łąkami, w obniżeniach terenu lub na małych skarpach.

OBSZARY ZASTOSOWAŃ
•
•
•
•
•

FILMY Z

Niedostępne obszary łąk.
Małe skarpy.
Skrajnie dróg, obszary niekontrowanej wegetacji.
Drogi spacerowe wzdłuż pól.
Strumienie i obszary podmokłe.

PRACY

NEXT
TECH
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WOODCRACKER MOWBLOWER MULCZER
®

y
Stan Zjedno
cz

on

e

Wydajna
praca,
na całym
świecie.

®

Kub

a
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C

• rolnicy i leśnicy,
• podwykonawcy,
• przedsiębiorstwa wynajmujące maszyny
oraz przedsiębiorstwa budowlane,
• właściciele ziemscy,
• firmy zajmujące się utrzymaniem dróg,
poboczy, pasów ppoż,
• użytkownicy sieci energetycznych,
• urzędy ds. budownictwa rzecznego.

Ar

Profesjonalni wykonawcy usług leśnych i
komunalnych z całego świata zaufali wydajnym
maszynom Westtech®:
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WOODCRACKER MOWBLOWER MULCZER
®

®

®
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www.westtech.at

NEXT TECH w świecie produkcji z Westtech

®

MADE IN AUSTRIA

Perfekcja z pierwszej ręki:
nasz know-how od projektu
do gotowego Woodcracker’a.

Najnowocześniejsza technologia lakierowania
gwarancją najwyższego standardu jakości:
6-stopniowy proces gruntowania KTL
oraz pokrywanie farbą proszkową zapewniają
odporną powierzchnię, w standardzie jaki występuje
w przemyśle samochodowym.

NEXT
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Technika leśna
i
pielęgnacja krajobrazu
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