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Capul de tăiere rapid la cel mai bun preț! 
Capul de tăiere mic și agil WOODCRACKER® CL este un însoțitor de încredere nu numai 
pentru utilizarea în agricultură. Grădinarii experți, silvicultorii, dar și instituțiile comunale 
folosesc deja în permanență WOODCRACKER® CL. Datorită montajului flexibil și simplu 
pe vehiculele uzuale, arborii mici și arbuștii cu diametrul trunchiului de până la 32 cm pot 
fi recoltați cu ușurință în mod automatizat.

Woodcracker® CL190 este adecvat și pen-
tru montajul pe încărcătorul agricol/Hoftrac. 

Diametru de tăiere pentru lemn de esență moale 250 320

Diametru de tăiere pentru lemn de esență tare 190 260

Deschidere graifer = deschidere foarfecă 685 760

Greutate proprie (bază - echipare completă) 210 - 310 350 - 630

Putere litrică recomandată pentru circuitul principal (l/min.) 1) 40 - 80 50 - 100

Presiune de lucru recomandată pentru circuitul principal (bar) 250 280

Putere litrică recomandată pentru circuitul secundar (l/min.) 20 - 30 40 - 60

Presiune de lucru recomandată pentru circuitul secundar (bar) 200 200

Greutatea în serviciu a vehiculului purtător (t) 2) 2,5 - 7,5 6 - 14

Opțional: Autospeed l l

Optional: Colector - l

Opțional: Cilindru de rotire l 2 x 40° l 2 x 48°

Date tehnice
WOODCRACKER®

  

CL
CL 190 CL 260

1) În funcție de regimul de lucru, respectiv de echiparea Woodcracker. 2) În funcție de echiparea vehiculului purtător. 
Modificările tehnice și ilustrațiile sunt orientative. Ne rezervăm dreptul la modificări în scopul perfecționării.
l disponibil - indisponibil
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https://www.westtech.at/
https://www.westtech.at/kontakt/
https://www.westtech.at/ro/prod/woodcracker-cl/
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Despre producător
 Competența și produsele Westtech sunt fabricate în totalitate în Austria Superioară. 
 Design-ul și aplicabilitatea mașinilor WOODCRACKER® se remar - că prin manipulare  
 ușoară, montaj simplu, flexibilitate și eficiență. Aceste principii se regăsesc în toate seriile 
de produse. Sortimentul acoperă domenii de utilizare precum tăierea arborilor, mărunțirea și pre-
lucrarea lemnului, tratarea solului și scoaterea cioatelor.
Accesați www.westtech.at pentru mai multe informații despre mașinile și activitatea noastră.
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Atenție: Woodcracker® CL NU este adecvat pentru tăierea arborilor în siguran-
ță. Nu poate fi garantată prinderea sigură a materialului tăiat. Pentru această 
utilizare vă recomandăm seria noastră Woodcracker C.
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+ Din oțel Hardox® cu rezistență superioară

+ Foarte robust și durabil

+ Necesită puțină întreținere și rezistent la uzură

+ Grunduit cu metoda KTL (lăcuire catodică prin scufundare) și lăcuit prin pulverizare

Graifer/dispozitiv de tăiat cu 
deschidere mare

1

Datorită greutății proprii reduse  
este posibil inclusiv montajul pe încărcă-
torul agricol (CL190).

2

Dispozitivul de tăiat dispune de un cuțit interschimbabil 
cu rezistență superioară. Este ușor de ascuțit, robust și 
rezistent la murdărie.  

3

Opțional: colector pentru material moale, pentru o viteză mai mare de lucru. 
Detașare foarte simplă, pentru economie de greutate la activități cu material 
de dimensiuni mari. (numai CL260)

4

Volum de tăiere mare5

Ghidaj de racordare curat și simplu pe consola de montaj, cu unghi de 
montaj optim. Conducte hidraulice protejate și de dimensiuni mari
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Versiu-

Domenii de utilizare
Ü Recolta rapidă a arborilor de dimensiuni mici și a arbuștilor
Ü Recoltă pe plantații cu rotație scurtă
Ü În relief, pe taluzuri, în zone mlăștinoase
Ü Cultivarea și întreținerea mediului înconjurător
Ü Pentru utilizarea agricolă pe încărcătoare agricole/  
    Hoftrac
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Versiunea 1
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