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Líder v oblasti štiepkovania Spoločnosť Linddana úspešne navrhuje, vyrába a predáva 
štiepkovače TP od roku 1980. V súčasnosti je táto dánska 
spoločnosť so svojím pôsobivým sortimentom spoľahlivých 
strojov lídrom na trhu.

Štiepkovače TP sa vyznačujú jednoduchým používaním, 
robustnou konštrukciou a vysokou účinnosťou.

Špecializované vývojové tímy zabezpečujú, že naše stroje 
vyhovujú vysokým bezpečnostným normám, ktoré sa 
vyžadujú pri moderných terénnych úpravách a výrobe 
biomasy.

Štiepkovače TP sa predávajú na celom svete prostredníctvom 
autorizovaných predajných organizácií.

Linddana A/S
Ølholm Bygade 70
DK-7160 Tørring
+45 75 80 52 00
www.linddana.com

Príslušenstvo a voliteľné vybavenie 
pre štiepkovače TP

„ Prispôsobte si váš 
štiepkovač TP pre 
danú úlohu“
Spoločnosť Linddana dáva mimoriadny dôraz nato, aby ste z vášho štiepkovača 
TP získali maximum. V našom širokom sortimente nájdete ten správny stroj, ktorý 
bude vyhovovať vašim potrebám. Navyše, náš výber príslušenstva a voliteľného 
vybavenia ešte viac zlepšuje funkčnosť štiepkovača a umožňuje vám prispôsobiť si 
stroj podľa konkrétnych úloh.

Ak potrebujete pri výbere pomoc, neváhajte a kontaktujte nás alebo vášho 
distribútora TP. Poradíme vám so správnym výberom príslušenstva pri kúpe 
nového stroja alebo príslušenstva pre jestvujúci 
štiepkovač TP.

Pozrite si svoje možnosti
Táto brožúra obsahuje všeobecný prehľad najdôležitejšieho príslušenstva a 
voliteľného vybavenia, ktoré sú k dispozícii pre štiepkovače TP. Poskytuje všetky 
základné informácie o funkciách a použití príslušenstva a zároveň vám poradíme, 
ktoré modely TP sú najvhodnejšie. V konečnom dôsledku tak uľahčujeme váš výber.
Prirodzene, väčšina typov zariadení sa môže nainštalovať aj po zakúpení. 

Povinná starostlivosť
Vykonávaním bežnej údržby zachováte plynulý chod vášho štiepkovača. Ak si 
vyberiete napríklad TP SERVICEBOX alebo TP BOX S NÁRADÍM, budete v prípade 
potreby vždy pripravení.

Objednajte teraz - alebo zistite viac
Ak si chcete objednať príslušenstvo alebo voliteľné vybavenie, kontaktujte vášho miestneho 
distribútora štiepkovačov TP. Tu získate profesionálne rady a ďalšie informácie predtým, ako 
sa rozhodnete.
Podrobnejšie informácie a technické údaje pre príslušenstvo a voliteľné vybavenie TP nájdete 
na webovej lokalite www.linddana.com
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Distribútor

Dovozca
Wimmerplus, s.r.o
Vel‘koblahovská 68/25
SK-929 01 Dunajská Streda
Tel./Fax: +421 31 5507431
Mobil: +421 903 225713
e -mail: wimmerplus@stonline.sk
www.wimmer.sk



Sprievodca možnosťami Hydraulické ruky a ich vybavenie TP GREENLINE a TP NAVIJAK

Potrebujete upraviť výšku alebo 
dĺžku hrdla vyhadzovača? Hrdlo 
vyhadzovača na štiepkovačoch 
TP sa dá predĺžiť horizontálne aj 
vertikálne podľa aktuálnej úlohy. 
Na dosiahnutie požadovaného 
výsledku je možné skombinovať 
niekoľko hrdiel.

TP PODPERA HYDRAULICKEJ RUKY je špeciálne navrhnutý rám v tvare písmena A pre 
hydraulické ruky, ktorý sa dá priamo namontovať na 3-bodový záves traktora. Toto 
riešenie poskytuje vynikajúcu flexibilitu, keď používate hydraulickú ruku so štiepkova-
čom alebo bez neho, to znamená v kombinácii s prívesom.

TP GREENLINE je kombináciou 7 m3 prívesu s výškovým vyklápaním a štiepkovača TP 230, 
ktorý je montovaný na predľženú ťažnú tyč prívesu. V jednom pracovnom cykle máme 
poštiepkovanú hmotu aj naloženú do zberného koša prívesu

Hrdlá vyhadzovačov 
- množstvo kombinácií

TP PODPERA HYD. RUKY zabezpečuje skvelú flexibilitu TP GREENLINE - všetko v jednom prevádzkovom cykle

Bezpečnosť a servis

TP BOX S NÁRADÍM obsahuje všetko potrebné náradie na 
vykonávanie dennej údržby štiepkovačov TP.
K dispozícii pre všetky štiepkovače TP.

TP SERVICEBOX obsahuje všetky potrebné náhradné diely 
pre štiepkovač TP. Zaisťuje rýchlu výmenu dielov, aby ste 
mohli čo najskôr pokračovať v práci.
K dispozícii pre všetky štiepkovače TP.Vzhľadom na polohu zadných 

svetiel traktora môže byť 
potrebné pripevniť ďalšie zadné 
svetlá, aby boli dodržané 
dopravné predpisy.

Jednoduchý zámok prívesu pre 
mobilné štiepkovače ako 
ochrana proti krádeži.

Kompaktný TP NAVIJAK je robustná a praktická pomôcka schopná vťahovať veľké konáre a 
kmene stromov do štiepkovača. V kombinácii s diaľkovým ovládaním vyzerá štiepkovanie 
takmer ako hra.

Sila ťahu: 1400 kg. 
Rýchlosť: 0,45 m/sek. pri 1000 ot./min.
Dĺžka lana: 35 m (6 mm lano).

Zámka prívesu - zastavte 
zlodejov

TP BOX S NÁRADÍM - všetko nevyhnutné náradie

TP SERVICEBOX - pripravený na prevádzkuSúprava magnetických 
svetiel - jazdite v súlade s 
predpismi

TP NAVIJAK - uľahčuje prácu

Praktický nástroj na ovládanie podávacích valčekov štiepkovača, keď sa operátor 
nachádza v inom vozidle a štiepkovač je v prevádzke.

Spoločnosť Linddana používa iba robustné a spoľahlivé hydraulické ruky Mowi 
vyrábané pre efektívne lesné hospodárstvo. Tieto hydraulické ruky sú vybavené 
mechanickým paralelným navádzaním, čo je optimálne riešenie pre štiepkovače. 
Vďaka tomu nie je potrebné pri plnení štiepkovača nastavovať výšku. Paralelné 
navádzanie znamená, že počas stiahnutia ramena sa nemusí upravovať výška. Výhody: 
menej pohybov pákovým ovládačom a vhodnejšia ergonómia.

Súčasťou riešení našich hydraulických rúk je rotátor a drapák. 
Drapák je k dispozícii vo veľkostiach 0,16 m2 (16 R) a 0,2 m2 (22 R).

Na jednoduchú obsluhu štiepkovačov TP si vyberte pákový ovládač pre 2 ruky, 1 ruku 
alebo bezdrôtový pákový ovládač s ovládacím panelom TP PILOT K a hydraulickým 
ramenom Mowi. 
Toto riešenie sa dodáva vo formáte „pripoj a hraj“.

Diaľkové ovládanie - spiatočný chod podávacích valčekov

Hydraulické ruky

Pákový ovládač pre jednoduchú obsluhu

Robustné integrované ťažné 
zariadenie pre 2-kolesový príves.
Maximálny povolený vertikálny tlak 
(tlak na ťažnú tyč) = 500 kg.

Rýchlejší prevod dokáže zvýšiť otáčky 
rotora z 540 na 1000 ot./min. Je to 
ideálne riešenie, keď má pomocný 
hriadeľ PTO traktora iba 540 ot./min. 
a štiepkovač vyžaduje prevádzku na 
plný výkon.

NB! Maximálny výstupný výkon 
pomocného hriadeľa PTO traktora 
nesmie prekročiť 70 hp pri 540 ot./
min. alebo 108 hp pri 1000 ot./min.

TP lámače triesok optimalizujú 
kvalitu drevnej štiepky. Môžu sa 
použiť, ak sa kladie mimoriadny dôraz 
na rovnomernosť a veľkosť drevnej 
štiepky. Rezačky štiepky sú k dispozí-
cii v rôznych variantoch v závislosti od 
požadovaného typu drevnej štiepky. 

Nízka základňa optimalizuje uhol 
pomocného hriadeľa PTO, ak je 
pomocný hriadeľ PTO traktora menej 
ako 50 cm nad úrovňou zeme.

Smerová prevodovka je nevyhnutným 
dodatočným vybavením, ak sa 
štiepkovač musí namontovať v 
prednej časti traktora.

NB! Maximálny výstupný výkon 
pomocného hriadeľa PTO traktora 
nesmie prekročiť 70 hp pri 540 ot./
min. alebo 108 hp pri 1000 ot./min.

Ovládací panel TP PILOT umožňuje 
prístup k nasledovným funkciám:
•  monitor otáčok, ktorý bráni 

preťaženiu traktora.
•  údaje o otáčkach podávacích 

valčekov a kotúča rotora.
•  záznam aktuálneho prevádzkového 

času a celkový počet prevádzkových 
hodín.

Integrované ťažné zariadenie pre 2-kolesový príves

Rýchlostná prevodovka - zvyšuje otáčky rotora

Lámače triesok - zvyšujú kvalitu drevnej štiepky

Nízka základňa, ktorá optimalizuje uhol hriadeľa PTO

Smerová prevodovka - pre prednú montáž

Ovládací monitor TP PILOT

Nadstavec pre hrdlo vyhadzovača Môže sa použiť s

Vertikálne hrdlo vyhadzovača 0,5 m TP 130, 160, 200, 250, 230, 270

Horizontálne hrdlo vyhadzovača 1,0 m TP 130, 160

Vertikálne hrdlo vyhadzovača 0,35 m TP 200

Horizontálne hrdlo vyhadzovača 1,5 m TP 200, 250, 230, 270

Naklápacie hrdlo vyhadzovača TP 200, 250, 230, 270

Dlhé hrdlo vyhadzovača ponad traktor 3,9 m TP 250 PTO K, 230 PTO K, 270 PTO K

Hydraulické otáčanie hrdla vyhadzovača 1,0 m TP 320, 400

Hydraulické otáčanie hrdla vyhadzovača vráta-
ne nadstavca hrdla vyhadzovača 3,9 m

TP 250 PTO K, 230 PTO K, 270 PTO K

Hydraulické otáčanie hrdla vyhadzovača TP 230, 250, 270, 320, 400

Môže sa použiť s

TP 160, 200, 250

Môže sa použiť s

TP 160

Môže sa použiť s

TP 200

Môže sa použiť s

TP 200

Typ B sa môže použiť s

TP 200, 250, 230, 270

Môže sa použiť s

TP 130, 160, 200, 250,

Typ A sa môže použiť s

Všetky štiepkovače TP (okrem TP 100)

Typ hydraulickej ruky Môže sa použiť s

Mowi P20: Rozsah 4,7 m
Drapák TG 16R a rotátor 3t

TP 230 PTO K, 250 PTO K

Mowi P30: Rozsah 5,7 m
Drapák TG 16R a rotátor 3t

TP 250 PTO K, 230 PTO K, 270 PTO K, 320 PTO K

Mowi 400. Rozsah 6,2 m
Drapák TG 22R a rotátor 4t

TP 250 PTO K, 270 PTO K, 320 PTO K, 400 PTO K

Mowi 400 s vertikálnou prírubou: Rozsah 6,8 m
Špeciálny prispôsobený drapák TG22R a rotátor 4t

TP 400 COMPACT

Pákový ovládač Môže sa použiť s

Pákový ovládač pre 2 ruky vrátane elektromagnetického ventilu 
Danfoss PVG 32/5, kompletnej súpravy káblov TP, ako aj s TP 
STOJANOM a TP PLATŇOU OPIERKY RUKY

TP 250 PTO K, 230 PTO K, 270 PTO K, 
320 PTO K, 400 PTO K

Pákový ovládač pre 1 ruku vrátane elektromagnetického ventilu 
Danfoss PVG 32/5, kompletnej súpravy káblov TP, ako aj s TP 
STOJANOM a TP PLATŇOU OPIERKY RUKY

TP 250 PTO K, 230 PTO K, 270 PTO K

Bezdrôtový pákový ovládač vrátane rádiovo riadených jednotiek
TP 250 PTO K, 230 PTO K, 270 PTO K, 
320 PTO K, 400 PTO K

Môže sa použiť s

TP 250 PTO K, 230 PTO K, 270 PTO K

V kombinácii s hydraulickou rukou MOWI P20, P30 
alebo 400

Môže sa použiť s

TP 250 PTO K, 230 PTO K, 270 PTO K, 320 PTO K, 400 PTO K

TP NAVIJAK Môže sa použiť s

Montáž na štiepkovač a prevádzka pomocou hydraulického systému stroja TP 230 PTO, 270 PTO

Montáž rovnako, ako je uvedené vyššie, vrátane oporných nožičiek na stabilizáciu 
vyklápača

TP GREENLINE

Montáž na rameno hydraulickej ruky a prevádzka pomocou hydraulického systému 
traktora

Hydraulická ruka Mowi

Doplnkové vybavenie
• Oceľová reťaz: Model G-80, 7 mm s lesníckym hákom a pripájacím článkom
• Vysekávače stromov: Max. šírka uchopenia 300 mm, zdvíhacia kapacita 800 kg
• Extra lano: 35 m (6 mm hrubé)

Môže sa použiť s

Všetky mobilné štiepkovače TP

Môže sa použiť s

Všetky štiepkovače TP PTO


