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Graiferul cu ferăstrău cu casetă cu ferăstrău 
cu suspensii oscilante pentru tăierea arborilor 
în siguranță. 
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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

Diametru de tăiere (mm) 580 750

Deschidere graifăr (mm) 1430 1600

Tiltator rotație nesfârșită rotație nesfârșită

Greutate proprie (bază- echipare completă) (kg) 1400 - 1500 2000 - 2200

Putere litrică recomandată 1) (l/min) 120 - 170 120 - 170

Putere litrică recomandată pentru funcții secundare 1) (l/min) 50 - 70 50 - 70

Presiune de lucru recomandată (bar) 280 280

Greutatea în serviciu a vehiculului purtător 2) (t) 14 - 22 20 - 28

Funcție tilt pentru procedeul de tăiere Sistem automat Sistem automat

Casetă cu ferăstrău cu suspensii active cu suspensii active

Lubrifierea lanțului de ferăstrău Vaselină Vaselină

Opțional: Power Tiltator l l

Date tehnice
WOODCRACKER®

  

CS CS 580 CS 780
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https://www.westtech.at/kontakt/
https://www.westtech.at/
https://www.westtech.at/ro/prod/woodcracker-cs/
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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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Ü Prelucrarea rapidă arborelui deja tăiat, aflat pe sol

Domenii de utilizare
Ü transportare sigură, pe secțiuni, a arborilor din orice poziție

Ü În relief, pe taluzuri și în zone mlăștinoase
Ü Recolta materialului de pe buștean

Ü Măsuri de întreținere de-a lungul drumurilor și 
traseelor

Ü Tăiere de arbori problemă
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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

+ Calitate certificată

+ Montaj simplu pe un excavator standard

+ Montajul rigid al Woodcracker® CS pe excavator permite extracția verticală a sec-
țiunilor de arbore situate în apropiere. Astfel nu vor fi deteriorați arborii sau clădirile din 
jur - ideal pentru tăierea în siguranță.

Tiltator puternic: mașina poate executa o rotație continuă. 1

Două elemente de graifer puternice, independen-
te, se adaptează individual arborelui. Dinții de pe 
graifere asigură o prindere fixă a arborelui. 

2

Ca sistem de tăiere este utilizat un ferăstrău cu lanț 
cu prindere. Ferăstrăul dispune de o întindere automată 
a lanțului și de lubrifiere automată cu vaselină. 

3

Caseta cu ferăstrău are suspensii active și oscilante. Caseta 
cu ferăstrău este rabatabilă, pentru a preveni îndoirea lamei 
ferăstrăului la acțiunea unei forțe puternice.

4

Funcția tilt previne blocarea ferăstrău-
lui în timpul procedeului de tăiere. 

5

Este nevoie de numai cinci racorduri hidraulice 
pentru toate funcțiile și toate opțiunile.

6

Versiunea 1
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