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Pratarmė

Brangus skaitytojau,

Vertingų resursų panaudojimas:
mes tiekiame techniką.

2

Kas pasikeite paskutiniais metais JENZ
įmonėje? Labai daug kas, todėl čia
galima išdėstyti tik trumpą variantą.
Pradėkime nuo to, kas liko kaip buvę.
Kaip ir anksčiau, mūsų vizija yra:
„Biomasė – energija ateičiai“, ir šis
šūkis mūsų neramiame pasaulyje yra
aktualus kaip niekad. Taip pat išliko ir
tai, kad biomasės gamybai reikalingas
galingas mašinas galima rasti toliau
sekančiuose puslapiuose. Kaip ir iki
šiol savo mašinas vartotojui siūlome
pritaikytas pagal jo individualius ir
specialius poreikius. Tame matome
mūsų išskirtinę stiprybę, mūsų gamybos struktūra leidžia mums tai daryti.
Dėl didelio kiekio galimos specialios
įrangos, produktų gide pateiktus techninius duomenis reikėtų vertinti kaip
orientacinius.
Kad mūsų šūkis aktualus kaip niekad,
galima matyti ir tame, kokį poveikį
mūsų mašinų gamybos programai turi

su klimato kaita ir apsauga susijusių
įstatymų kūrimas. Smulkintuvuose su
nuosavais varikliais dabar visur naudojame variklius, atitinkančius išmetamųjų dujų emisijos klasę Tier 4. Naujų
motorų įvedimą susiejome su kitais
detalių patobulinimais ir taip rezultate
sukūrėme visą eilę naujų mašinų.
Taip pat ir kitas pakeitimas yra susijęs
su klimato apsauga. Su 2-uoju Federacinės taršos reglamento etapu
padidėjo reikalavimai biomasės katilų
išmetamųjų dujų emisijai. Tai turi
tiesioginį poveikį biokuro skiedros
kokybės reikalavimams, ir dėl tos
priežasties reguliuojamą hidraulinį
išmetimo ventiliatorių didelių mašinų
500 ir 800 serijose padarėme standartinės įrangos dalimi.
Per 95 įmonės veiklos metus mes nenustojome pastoviai vystytis - taip pat
turint omenyje ir gamybos plotą mūsų
pagrindinėje buveinėje Petershagen–Wegholm. Neseniai paleidome
naują paviršiaus apdorojimo centrą su
smėliasrovės įranga ir dažykla. Taip pat
ir šiame pastate laikėmės ekologinių
principų, atsižvelgdami į šiluminę izoliaciją bei energijos tiekime siekdami
CO2 neutralaus balanso. Šilumą gauname kūrendami mūsų biokuro skiedrą,
elektros energiją gaminame nuosava

fotoelektrine įranga, o papildomą
energijos poreikį paviršiaus apdorojimui kompensuojame, pirkdami „žalią“
elektros energiją iš tinklo.
Kaip matote, tvarus mąstymas formuoja mūsų veiksmus. Tai
pirmiausia galioja ir santykiams su
mūsų klientais, bei yra etalonas mūsų
popardaviminiam aptarnavimui. Vokiškai kalbančiose šalyse turime penkis
serviso centrus, todėl trijų valandų
laikotarpyje mūsų serviso technikai gali nuvykti iki kiekvienos JENZ
mašinos, esančios šiame regione. Mūsų
eksportą palaiko pasaulinis kvalifikuotų pardavimo ir serviso partnerių
tinklas.

Pratarmė

mūsų įmonė kitais metais švęs 95 metų
jubiliejų. Paskutiniais metais tapo jau
įprasta, kas dvejus metus atnaujinti
patogų mūsų aktualios mašinų programos katalogą. Gerų tradicijų reikia laikytis, taigi Jūs šiuo metu savo rankose
laikote naują mūsų produktų gidą,
išleistą kaip tik 2015 metų parodai
„Agritechnica 2015“.

Taigi esame gerai pasiruošę
ateinantiems metams ir galime savo
klientų sprendimą, įsigyti JENZ mašiną, padaryti teisingu bei sėkmingu.
Jūsų

Dipl. ek. Uwe Hempen-Hermeier
Valdybos pirmininkas
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Chippertruck

Mes dirbame atsakingai.
Visada ir visur.
Valdoma jau trečios kartos šeimyninė
kompanija JENZ jau daugelį metų
tvirtai laikosi tvaraus vystymosi principų, kurie išdėstyti DIN ISO 14001
standartuose:

Chippertruck

Atsakingumas

Atsakingumas

Mes norime pasiūlyti mūsų klientams
geriausią prieinamą techniką ir tuo
pačiu teikti naudą aplinkai ir gamtai.
Mes nustatome ir įvertiname tiesioginį
ir netiesioginį mūsų produktų ir gamyboje naudojamų išteklių daromą poveikį
aplinkai.
Mašinos mūsų gamykloje Petershagene gaminamos naudojant energiją iš
atsinaujinančių šaltinių – reikalinga
šilumos energija gaunama mūsų biokuro
jėgainėje, medieną naudojame iš vietinių miškų.
Fotoelektrinė įranga ant mūsų stogų
aprūpina visą gamybą ir administraciją
švaria, atsinaujinančia elektros energija.

 Smulkintuvo pavara nuo sunkvežimio variklio
 80 km/h maksimalus greitis
 Kompaktiški matmenys ir mažas apsisukimo spindulys
 Komfortabili darbo vieta be išlipimo iš sunkvežimio kabinos
 Idealu darbui ankštose erdvėse
 Plačios panaudojimo galimybės

Įmonės savininkų Hermeier šeima

6

7

Vidutinės klasės smulkintuvas ant
sunkvežimio

HEM
DQ-Truck
HEM821
561
R-Truck
hybrid

Chippertruck

Kompaktiškas smulkintuvas ant
sunkvežimio su skersiniu įtraukimu

Chippertruck

HEM
821
DQ
HEM
540
R-Truck
Cobra/Cobra+ hybrid

brief facts
Panaudojimas
Kietmedžio smulkinimas iki
(cm)

42

Minkštos medienos
smulkinimas iki (cm)

56

Našumas iki (erdm)

120

Tiektuvo anga
Įtraukimo plotis (mm)

790

Įtraukimo aukštis (mm)

650

Pagrindinė pavara
Standartinis dyzelinis variklis
Galia (kW/AG)

MAN, Euro 6
265/360

Pritaikymo sritis:

Ypatybės:

Pritaikymo sritis:

Ypatybės:

 Krūmai ir rąstinė mediena iki
560 mm skersmens
 Alternatyva traktoriui su smulkintuvu, varomu darbiniu velenu
 Ideali mašina mažiems ir
vidutiniams kiekiams

 Mažiausias ir lengviausias
JENZ Chippertruck smulkintuvas
 Nedidelė kaina ir mažos
eksploatavimo išlaidos
 Didelis sieto plotas geriausiai
smulkinimo kokybei
 Smulkintuvas varomas sunkvežimio
varikliu (NMV pavara), užtikrinamas
greitas ir paprastas mašinos judėjimas išilgai smulkinamos medžiagos
krūvos
 Labai didelis sieto dangčio atvertimas optimaliam priėjimui prie rotoriaus ir sieto pakeitimui be įrankių

 Krūmai ir rąstinė mediena iki
560 mm skersmens
 Alternatyva traktoriui su smulkintuvu, varomu darbiniu velenu
 Ideali mašina mažiems ir
vidutiniams kiekiams

 Nedidelė kaina ir mažos
eksploatavimo išlaidos
 Didelis sieto plotas geriausiai
smulkinimo kokybei
 Smulkintuvas varomas sunkvežimio
varikliu (NMV pavara), užtikrinamas greitas ir paprastas mašinos
judėjimas išilgai smulkinamos
medžiagos krūvos

brief facts
Panaudojimas
Kietmedžio smulkinimas iki
(cm)

45

Minkštos medienos
smulkinimas iki (cm)

56

Našumas iki (erdm)

140

Tiektuvo anga
Įtraukimo plotis (mm)

1000

Įtraukimo aukštis (mm)

650

Pagrindinė pavara
Standartinis dyzelinis variklis
Galia (kW/AG)

MAN, Euro 6
265/360

Visi duomenys paremti baziniu mašinos modeliu ir turi būti vertinami kaip orientaciniai.
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HEM 583 R-Truck

Chippertruck

Aukštesnės klasės smulkintuvas ant
sunkvežimio su skersiniu padavimu

Chippertruck

HEM 583 R Cobra

Aukštesnės klasės smulkintuvas ant
sunkvežimio su pasukama kabina

brief facts
Panaudojimas
Kietmedžio smulkinimas iki
(cm)

45

Minkštos medienos
smulkinimas iki (cm)

56

Našumas iki (erdm)

200

Tiektuvo anga
Įtraukimo plotis (mm)

1200

Įtraukimo aukštis (mm)

680

Pagrindinė pavara
Standartinis dyzelinis variklis
Galia (kW/AG)

MAN, Euro 6
353/480

Pritaikymo sritis:

Ypatybės:

Pritaikymo sritis:

Ypatybės:

 Krūmai ir rąstinė mediena iki
560 mm skersmens
 Alternatyva traktoriui su smulkintuvu, varomu darbiniu velenu
 Ideali mašina vidutiniams ir
dideliems kiekiams

 Ypatingai didelis sieto plotas geriausiai smulkinimo kokybei
 Labai didelis sieto dangčio atvertimas
optimaliam priėjimui prie rotoriaus ir
sieto pakeitimui be įrankių
 Nuolatiniam medžiagos padavimui
pritaikytas įtraukimo stalas
 Medžiagos išmetimas su centrinėje
pozicijoje montuojamu hidrauliniu
ventiliatoriumi
 Pasukama (Cobra) vairuotojo kabina
geriausiam matomumui
 Galimybė perstatyti sunkvežimį ir
esant pasuktai kabinai bei pilnai
traukimo jėgai

 Krūmai ir rąstinė mediena iki
560 mm skersmens
 Alternatyva traktoriui su smulkintuvu, varomu darbiniu velenu
 Ideali mašina vidutiniams ir dideliems kiekiams

 Ypatingai didelis sieto plotas
geriausiai smulkinimo kokybei
 Labai didelis sieto dangčio atvertimas optimaliam priėjimui prie
rotoriaus ir sieto pakeitimui be
įrankių
 Nuolatiniam medžiagos padavimui pritaikytas įtraukimo stalas
 Medžiagos išmetimas su centrinėje
pozicijoje montuojamu hidrauliniu
ventiliatoriumi

brief facts
Panaudojimas
Kietmedžio smulkinimas iki
(cm)

45

Minkštos medienos
smulkinimas iki (cm)

56

Našumas iki (erdm)

200

Tiektuvo anga
Įtraukimo plotis (mm)

1200

Įtraukimo aukštis (mm)

680

Pagrindinė pavara
Standartinis dyzelinis variklis
Galia (kW/AG)

MAN, Euro 6
353/480

Visi duomenys paremti baziniu mašinos modeliu ir turi būti vertinami kaip orientaciniai.
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HEM 593 R-Truck

Chippertruck

Profesionalus smulkintuvas su ypač
plačiu skersiniu įtraukimu

Chippertruck

HEM 593 R Cobra

Profesionalus smulkintuvas su ypač
plačiu įtraukimu ir pasukama kabina

brief facts
Panaudojimas
Kietmedžio smulkinimas iki
(cm)

45

Minkštos medienos
smulkinimas iki (cm)

56

Našumas iki (erdm)

220

Tiektuvo anga
Įtraukimo plotis (mm)

1400

Įtraukimo aukštis (mm)

680

Pagrindinė pavara
Standartinis dyzelinis variklis
Galia (kW/AG)

MAN, Euro 6
353/480

Pritaikymo sritis:

Ypatybės:

Pritaikymo sritis:

Ypatybės:

 Krūmai ir rąstinė mediena iki
560 mm skersmens
 Alternatyva traktoriui su smulkintuvu, varomu darbiniu velenu
 Ideali mašina vidutiniams ir
dideliems kiekiams

 Ypatingai didelis sieto plotas geriausiai
smulkinimo kokybei
 Labai didelis sieto dangčio atvertimas
optimaliam priėjimui prie rotoriaus ir sieto
pakeitimui be įrankių
 Nuolatiniam medžiagos padavimui pritaikytas įtraukimo stalas
 Medžiagos išmetimas su centrinėje pozicijoje montuojamu hidrauliniu ventiliatorium
 Smulkintuvų serija su plačiausiu įtraukimo
stalu (1,40 m) palengvina didelių gabaritų
medžiagų bei storų rąstų apdorojimą
 Pasukama (Cobra) vairuotojo kabina geriausiam matomumui
 Galimybė perstatyti sunkvežimį ir esant
pasuktai kabinai bei pilnai traukimo jėgai

 Krūmai ir rąstinė mediena iki
560 mm skersmens
 Alternatyva traktoriui su smulkintuvu, varomu darbiniu velenu
 Ideali mašina vidutiniams ir
dideliems kiekiams

 Ypatingai didelis sieto plotas
geriausiai smulkinimo kokybei
 Labai didelis sieto dangčio atvertimas optimaliam priėjimui prie
rotoriaus ir sieto pakeitimui be
įrankių
 Nuolatiniam medžiagos padavimui pritaikytas įtraukimo stalas
 Medžiagos išmetimas su centrinėje
pozicijoje montuojamu hidrauliniu
ventiliatorium
 Smulkintuvų serija su plačiausiu
įtraukimo stalu (1,40 m) palengvina didelių gabaritų medžiagų bei
storų rąstų apdorojimą

brief facts
Panaudojimas
Kietmedžio smulkinimas iki
(cm)

45

Minkštos medienos
smulkinimas iki (cm)

56

Našumas iki (erdm)

220

Tiektuvo anga
Įtraukimo plotis (mm)

1400

Įtraukimo aukštis (mm)

680

Pagrindinė pavara
Standartinis dyzelinis variklis
Galia (kW/AG)

MAN, Euro 6
353/480

Visi duomenys paremti baziniu mašinos modeliu ir turi būti vertinami kaip orientaciniai.
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Mobilūs smulkintuvai
su hibridine technologija

HEM 583 DL-/DQ-

Mobilūs smulkintuvai su hibridine technologija

Truck hybrid

Mobilūs smulkintuvai su hibridine technologija

Aukštesnės klasės smulkintuvas su išilginiu/
skersiniu padavimu

 Efektyvi hibridinė technologija: smulkintuvas varomas galingu nuosavu varikliu,
o išmetimo ventiliatorius sunkvežimio varikliu arba darbiniu velenu
 Geriausia skiedros kokybė dėka pastovaus ventiliatoriaus greičio (nepriklausomai nuo smulkintuvo variklio apsukų skaičiaus kitimo)
 Ypatingai didelis našumas
 Ypač didelis sieto gaubto atvertimas, užtikrinantis optimalų priėjimą prie
rotoriaus ir sieto keitimą be įrankių

Pritaikymo sritis:

Ypatybės:

 Krūmai ir rąstinė mediena iki
560 mm skersmens
 Labai pajėgus smulkinimas
dirbant nepertraukiamu režimu
 Plačios panaudojimo galimybės
 Galima patogiai dirbti iš abiejų
pusių (DL versija)

 Smulkintuvas varomas galingu
nuosavu varikliu, o išmetimo
ventiliatorius varomas sunkvežimio
varikliu
 Ypatingai didelis sieto plotas geriausiai smulkinimo kokybei
 Kompaktiška 4-ių ašių sunkvežimio
važiuoklė su galine vairuojama
ašimi užtikrina ypač gerą manevringumą ir pravažumą
 Smulkintuvas su pasukimo galimybe (DL versija)
 Užverčiamas išilginio padavimo
stalas bei svorio centro perkėlimas
(DL versija) užtikrina stabilumą ant
sunkvežimio

brief facts
Panaudojimas
Kietmedžio smulkinimas iki
(cm)

DL

DQ

42

45

Minkštos medienos
smulkinimas iki (cm)

56

Našumas iki (erdm)

230

Tiektuvo anga
Įtraukimo plotis (mm)

1200

Įtraukimo aukštis (mm)

680

Pagrindinė pavara
Standartinis dyzelinis
variklis

Galia (kW/AG)

Mercedes-Benz,
OM 471 LA,
Emis.klasė IV
MAN, Euro 6
390/530 390/530
323/440 353/480

Visi duomenys paremti baziniu mašinos modeliu ir turi būti vertinami kaip orientaciniai.
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Mobilus aukštesnės klasės smulkintuvas
su hibridine technologija

HEM 583 DQ

HEM 821 DQ-

Mobilūs smulkintuvai su hibridine technologija

Truck hybrid

Mobilūs smulkintuvai su hibridine technologija

hybrid

Didelis smulkintuvas ant sunkvežimio
su skersiniu padavimu

brief facts
Panaudojimas
Kietmedžio smulkinimas iki
(cm)

45

Minkštos medienos
smulkinimas iki (cm)

56

Našumas iki (erdm)

230

Tiektuvo anga
Įtraukimo plotis (mm)

1200

Įtraukimo aukštis (mm)

680

Pagrindinė pavara
Standartinis dyzelinis variklis

Galia (kW/AG)

MercedesBenz,
OM 471 LA,
Emis.klasė IV

Pritaikymo sritis:

Ypatybės:

Pritaikymo sritis:

Ypatybės:

 Krūmai ir rąstinė mediena iki
560 mm skersmens
 Labai pajėgus smulkinimas
dirbant nepertraukiamu režimu
 Plačios panaudojimo galimybės

 Efektyvi hibridinė technologija:
smulkintuvas varomas galingu nuosavu varikliu, o išmetimo ventiliatorius
varomas traktoriaus darbiniu velenu
 Didelis našumas
 Ypatingai didelis sieto plotas geriausiai smulkinimo kokybei

 Krūmai ir rąstinė mediena iki
800 mm skersmens
 Labai pajėgus smulkinimas
dirbant nepertraukiamu režimu
 Plačios panaudojimo galimybės

 Smulkintuvas varomas galingu
nuosavu varikliu, o išmetimo
ventiliatorius varomas sunkvežimio
varikliu
 Ypatingai didelis sieto plotas geriausiai smulkinimo kokybei
 Ypač didelis įtraukimo įrenginys palengvina didelių gabaritų medžiagų
ir storų rąstų apdorojimą
 Kompaktiška 4-ių ašių sunkvežimio
važiuoklė su galine vairuojama
ašimi užtikrina ypač gerą manevringumą ir pravažumą

390/530

brief facts
Panaudojimas
Kietmedžio smulkinimas iki
(cm)

60

Minkštos medienos
smulkinimas iki (cm)

80

Našumas iki (erdm)

300

Tiektuvo anga
Įtraukimo plotis (mm)

1200

Įtraukimo aukštis (mm)

820

Pagrindinė pavara
Standartinis dyzelinis
variklis

Galia (kW/AG)

Mercedes-Benz,
OM 473 LA,
Emis.klasė IV
MAN, Euro 6
460/625
353/480

Visi duomenys paremti baziniu mašinos modeliu ir turi būti vertinami kaip orientaciniai.
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Didelis smulkintuvas ant
sunkvežimio su pasukama kabina

HEM 821 DQ

HEM 821 DQ

Mobilūs smulkintuvai su hibridine technologija

hybrid

Mobilūs smulkintuvai su hibridine technologija

Cobra+ hybrid

Didelis smulkintuvas su skersiniu padavimu
ir hibridine technologija

brief facts
Panaudojimas
Kietmedžio smulkinimas iki
(cm)

60

Minkštos medienos
smulkinimas iki (cm)

80

Našumas iki (erdm)

300

Tiektuvo anga
Įtraukimo plotis (mm)

1200

Įtraukimo aukštis (mm)

820

Pagrindinė pavara
Standartinis dyzelinis
variklis

Galia (kW/AG)

Mercedes-Benz,
OM 473 LA,
Emis.klasė IV
MAN, Euro 6
460/625
353/480

Pritaikymo sritis:

Ypatybės:

Pritaikymo sritis:

Ypatybės:

 Krūmai ir rąstinė mediena iki
800 mm skersmens
 Labai pajėgus smulkinimas
dirbant nepertraukiamu režimu
 Plačios panaudojimo galimybės

 Smulkintuvas varomas galingu nuosavu
varikliu, o išmetimo ventiliatorius varomas
sunkvežimio varikliu
 Ypatingai didelis sieto plotas geriausiai smulkinimo kokybei
 Ypač didelis įtraukimo įrenginys palengvina didelių gabaritų medžiagų ir storų rąstų apdorojimą
 Kompaktiška 4-ių ašių sunkvežimio važiuoklė
su galine vairuojama ašimi užtikrina ypač gerą
manevringumą ir pravažumą
 Pasukama (Cobra) ir pasukama bei aukštyn pakeliama (Cobra+) vairuotojo kabina geriausiam
matomumui
G
alimybė perstatyti sunkvežimį ir esant pakeltai
bei pasuktai kabinai bei pilnai traukimo jėgai

 Krūmai ir rąstinė mediena iki
800 mm skersmens
 Labai pajėgus smulkinimas
dirbant nepertraukiamu režimu
 Plačios panaudojimo galimybės

 Smulkintuvas varomas galingu
nuosavu varikliu, o išmetimo
ventiliatorius varomas traktoriaus
darbiniu velenu
 Ypatingai didelis sieto plotas geriausiai smulkinimo kokybei
 Ypač didelis įtraukimo įrenginys palengvina didelių gabaritų medžiagų
ir storų rąstų apdorojimą

brief facts
Panaudojimas
Kietmedžio smulkinimas iki
(cm)

60

Minkštos medienos
smulkinimas iki (cm)

80

Našumas iki (erdm)

300

Tiektuvo anga
Įtraukimo plotis (mm)

1200

Įtraukimo aukštis (mm)

820

Pagrindinė pavara
Standartinis dyzelinis
variklis

Galia (kW/AG)

MercedesBenz,
OM 473 LA,
Emis.klasė IV
460/625

Visi duomenys paremti baziniu mašinos modeliu ir turi būti vertinami kaip orientaciniai.
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Mobilūs smulkintuvai
ant sunkvežimio rėmo/
užkeliami kabliu

Mobilūs smulkintuvai ant sunkvežimio rėmo

HEM 540 DL

Mobilūs smulkintuvai ant sunkvežimio rėmo

Kompaktiškas mobilus smulkintuvas
su išilginiu įtraukimu

 Kompaktiški mobilūs smulkintuvai su pajėgiais nuosavais varikliais
 Autonomiškai dirbantys smulkinimo agregatai, skirti montuoti ant įvairių
sunkvežimių rėmų arba nukėlimo kabliu konstrukcijų
 Su pasukimu ir išilginiu įtraukimu (DL) arba skersiniu įtraukimu (DQ)
 Smulkintuvo ir ventiliatoriaus pavara nuo galingo nuosavo variklio

Pritaikymo sritis:

Ypatybės:

 Krūmai ir rąstinė mediena iki
560 mm skersmens
 Pajėgus smulkinimas su plačiomis panaudojimo galimybėmis

 Mažiausias mobilus JENZ smulkintuvas su nuosavu varikliu
 Lengvas užkėlimas ant sunkvežimio
su kėlimo kabliu įranga
 Nedidelis svoris ir kompaktiški
matmenys
 Didelis sieto plotas geriausiai
smulkinimo kokybei
 Labai didelis sieto dangčio atvertimas optimaliam priėjimui prie
rotoriaus ir sieto pakeitimui be
įrankių
 Mašina su pasukimo galimybe patogus darbas iš abiejų pusių

brief facts
Panaudojimas
Kietmedžio smulkinimas iki
(cm)

42

Minkštos medienos
smulkinimas iki (cm)

56

Našumas iki (erdm)

120

Tiektuvo anga
Įtraukimo plotis (mm)

790

Įtraukimo aukštis (mm)

650

Pagrindinė pavara
Standartinis dyzelinis variklis
Galia (kW/AG)

CAT C7.1
Emis.klasė IV
205/280

Visi duomenys paremti baziniu mašinos modeliu ir turi būti vertinami kaip orientaciniai.
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Vidutinės klasės smulkintuvas
su išilginiu/skersiniu įtraukimu

Mobilūs smulkintuvai ant sunkvežimio rėmo

HEM 583 DL/DQ

Mobilūs smulkintuvai ant sunkvežimio rėmo

HEM 561 DL/DQ

Aukštesnės klasės smulkintuvas
su išilginiu/skersiniu įtraukimu

brief facts
Panaudojimas
Kietmedžio smulkinimas iki
(cm)

42

Minkštos medienos
smulkinimas iki (cm)

56

Našumas iki (erdm)

150

Tiektuvo anga
Įtraukimo plotis (mm)

1000

Įtraukimo aukštis (mm)

650

Pagrindinė pavara
Standartinis dyzelinis variklis

Galia (kW/AG)

MercedesBenz,
OM 471 LA,
Emis.klasė IV

Pritaikymo sritis:

Ypatybės:

Pritaikymo sritis:

Ypatybės:

 Krūmai ir rąstinė mediena iki
560 mm skersmens
 Pajėgus smulkinimas su
plačiomis panaudojimo
galimybėmis

 Lengvas užkėlimas ant sunkvežimio
su kėlimo kabliu įranga
 Nedidelis svoris ir kompaktiški
matmenys
 Didžiausias smulkintuvas su nuosavu
varikliu, montuojamas ant 3-jų ašių
sunkvežimio važiuoklės
 Didelis sieto plotas geriausiai smulkinimo kokybei
 Mašina su pasukimo galimybe – patogus darbas iš abiejų pusių (DL versija)

 Krūmai ir rąstinė mediena iki
560 mm skersmens
 Pajėgus smulkinimas su plačiomis panaudojimo galimybėmis
 Smulkinimas nepertraukiamu
režimu

 Lengvas užkėlimas ant sunkvežimio
su kėlimo kabliu įranga
 Ypatingai didelis sieto plotas geriausiai smulkinimo kokybei
 Labai didelis sieto dangčio atvertimas optimaliam priėjimui prie
rotoriaus ir sieto pakeitimui be
įrankių
 Labai didelis našumas
 Mašina su pasukimo galimybe –
patogus darbas iš abiejų pusių
(DL versija)

360/490

brief facts
Panaudojimas
Kietmedžio smulkinimas iki
(cm)

42

Minkštos medienos
smulkinimas iki (cm)

56

Našumas iki (erdm)

200

Tiektuvo anga
Įtraukimo plotis (mm)

1200

Įtraukimo aukštis (mm)

820

Pagrindinė pavara
Standartinis dyzelinis variklis

Galia (kW/AG)

MercedesBenz,
OM 471 LA,
Emis.klasė IV
390/530

Visi duomenys paremti baziniu mašinos modeliu ir turi būti vertinami kaip orientaciniai.
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Galingas smulkintuvas
su išilginiu įtraukimu

Mobilūs smulkintuvai ant sunkvežimio rėmo

HEM 821 DQ

Mobilūs smulkintuvai ant sunkvežimio rėmo

HEM 700 DL

Didelis smulkintuvas
su skersiniu įtraukimu

brief facts
Panaudojimas
Kietmedžio smulkinimas iki
(cm)

50

Minkštos medienos
smulkinimas iki (cm)

70

Našumas iki (erdm)

220

Tiektuvo anga
Įtraukimo plotis (mm)

1000

Įtraukimo aukštis (mm)

700

Pagrindinė pavara
Standartinis dyzelinis variklis

Galia (kW/AG)

Pritaikymo sritis:

Ypatybės:

Pritaikymo sritis:

Ypatybės:

 Krūmai ir rąstinė mediena iki
700 mm skersmens
 Pajėgus smulkinimas su
plačiomis panaudojimo
galimybėmis
 Smulkinimas nepertraukiamu
režimu

 Ypatingai didelis sieto plotas geriausiai smulkinimo kokybei
 Labai didelis našumas
 Didelis įtraukimo įrenginys palengvina didelių gabaritų medžiagų ir storų
rąstų apdorojimą
 Medžiagos išmetimas su ventiliatoriumi arba juostiniu transporteriu
 Mašina su pasukimo galimybe – patogus darbas iš abiejų pusių

 Krūmai ir rąstinė mediena iki
800 mm skersmens
 Pajėgus smulkinimas su plačiomis panaudojimo galimybėmis
 Smulkinimas nepertraukiamu
režimu

 Ypatingai didelis sieto plotas geriausiai smulkinimo kokybei
 Labai didelis sieto dangčio atvertimas optimaliam priėjimui prie
rotoriaus ir sieto pakeitimui be
įrankių
 Didelis įtraukimo įrenginys palengvina didelių gabaritų medžiagų ir
storų rąstų apdorojimą

brief facts
Panaudojimas
Kietmedžio smulkinimas iki
(cm)

60

Minkštos medienos
smulkinimas iki (cm)

80

Našumas iki (erdm)

300

Tiektuvo anga
Įtraukimo plotis (mm)

1200

Įtraukimo aukštis (mm)

820

Pagrindinė pavara

MercedesBenz,
OM 473 LA,
Emis.klasė IV

Standartinis dyzelinis variklis

460/625

Galia (kW/AG)

MercedesBenz,
OM 473 LA,
Emis.klasė IV
460/625

Visi duomenys paremti baziniu mašinos modeliu ir turi būti vertinami kaip orientaciniai.
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Mobilūs smulkintuvai
varomi darbiniu velenu

Mobilūs smulkintuvai varomi darbiniu velenu

HEM 540 ZA

Mobilūs smulkintuvai varomi darbiniu velenu

Pakabinamas kompaktiškas mobilus
smulkintuvas, varomas darbiniu velenu

 Smulkintuvo pavara nuo tempiančios transporto priemonės darbinio veleno

Pritaikymo sritis:

Ypatybės:

 Krūmai ir rąstinė mediena iki
560 mm skersmens
 Varomas traktoriaus darbiniu
velenu, traktoriaus galia nuo
200 kW iki 295 kW
 Ideali mašina darbui ankštose
erdvėse
 Ideali mašina mažiems ir vidutiniams kiekiams

 Mažiausias mobilus JENZ smulkintuvas, varomas traktoriaus darbiniu
velenu
 Nedidelė kaina ir mažos eksploatavimo išlaidos
 Vienintelis smulkintuvas, kabinamas ant 3-jų taškų pakabos
 Mažas svoris

brief facts
Panaudojimas
Kietmedžio smulkinimas iki
(cm)

42

Minkštos medienos
smulkinimas iki (cm)

56

Našumas iki (erdm)

100

Tiektuvo anga
Įtraukimo plotis (mm)

790

Įtraukimo aukštis (mm)

610

 Didelis pravažumas dėka aukštų važiuoklių ir įvairių padangų pasirinkimo

Pagrindinė pavara

 Turimų tempiančių transporto priemonių galimybių panaudojimas

Galios poreikis apyt. (kW)

220 –295

 Labai didelis našumas, priklausomai nuo pavaros galios

Visi duomenys paremti baziniu mašinos modeliu ir turi būti vertinami kaip orientaciniai.
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Kompaktiškas mobilus smulkintuvas,
varomas darbiniu velenu

Mobilūs smulkintuvai varomi darbiniu velenu

HEM 561 Z

Mobilūs smulkintuvai varomi darbiniu velenu

HEM 540 Z

Vidutinės klasės mobilus smulkintuvas,
varomas darbiniu velenu

brief facts
Panaudojimas
Kietmedžio smulkinimas iki
(cm)

42

Minkštos medienos
smulkinimas iki (cm)

56

Našumas iki (erdm)

120

Tiektuvo anga
Įtraukimo plotis (mm)

790

Įtraukimo aukštis (mm)

650

Pagrindinė pavara
Galios poreikis apyt. (kW)

100–265

Pritaikymo sritis:

Ypatybės:

Pritaikymo sritis:

Ypatybės:

 Krūmai ir rąstinė mediena iki
560 mm skersmens
 Varomas traktoriaus darbiniu
velenu, traktoriaus galia nuo
100 kW iki 265 kW
 Ideali mašina darbui ankštose
erdvėse
 Ideali mašina mažiems ir vidutiniams kiekiams

 Mažiausias mobilus JENZ smulkintuvas, varomas traktoriaus darbiniu
velenu
 Nedidelė kaina ir mažos eksploatavimo išlaidos
 Vienintelis smulkintuvas su 1-os
ašies važiuokle
 Nedidelis svoris
 Didelis sieto plotas geriausiai smulkinimo kokybei
 Labai didelis sieto dangčio atvertimas optimaliam priėjimui prie rotoriaus ir sieto pakeitimui be įrankių

 Krūmai ir rąstinė mediena iki
560 mm skersmens
 Varomas traktoriaus darbiniu
velenu, traktoriaus galia nuo
100 kW iki 235 kW
 Ideali mašina mažiems ir vidutiniams kiekiams

 Patraukli kaina ir eksploatavimo
išlaidos
 Vidutinės klasės smulkintuvas,
varomas darbiniu velenu
 Nedidelis svoris
 Didelis sieto plotas geriausiai
smulkinimo kokybei

brief facts
Panaudojimas
Kietmedžio smulkinimas iki
(cm)

45

Minkštos medienos
smulkinimas iki (cm)

56

Našumas iki (erdm)

120

Tiektuvo anga
Įtraukimo plotis (mm)

1000

Įtraukimo aukštis (mm)

650

Pagrindinė pavara
Galios poreikis apyt. (kW)

100 –235

Visi duomenys paremti baziniu mašinos modeliu ir turi būti vertinami kaip orientaciniai.
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Aukštesnės vidutinės klasės smulkintuvas,
varomas darbiniu velenu

Mobilūs smulkintuvai varomi darbiniu velenu

HEM 593 Z

Mobilūs smulkintuvai varomi darbiniu velenu

HEM 583 Z

Profesionalus mobilus smulkintuvas,
varomas darbiniu velenu

brief facts
Panaudojimas
Kietmedžio smulkinimas iki
(cm)

45

Minkštos medienos
smulkinimas iki (cm)

56

Našumas iki (erdm)

200

Tiektuvo anga
Įtraukimo plotis (mm)

1200

Įtraukimo aukštis (mm)

680

Pagrindinė pavara
Galios poreikis apyt. (kW)

132–350

Pritaikymo sritis:

Ypatybės:

Pritaikymo sritis:

Ypatybės:

 Krūmai ir rąstinė mediena iki
560 mm skersmens
 Varomas traktoriaus darbiniu
velenu, traktoriaus galia nuo
132 kW iki 350 kW
 Ideali mašina vidutiniams ir
dideliems kiekiams

 Dėka hidraulinio ventiliatoriaus
nedidelės susidėvėjimo išlaidos
 Vidutinės klasės smulkintuvas
 Ypatingai didelis sieto plotas geriausiai smulkinimo kokybei
N
 uolatiniam medžiagos padavimui
pritaikytas įtraukimo stalas
 Labai didelis sieto dangčio atvertimas optimaliam priėjimui prie rotoriaus ir sieto pakeitimui be įrankių
 Medžiagos išmetimas su hidrauliniu
ventiliatoriumi arba juostiniu transporteriu

 Krūmai ir rąstinė mediena iki
560 mm skersmens
 Varomas traktoriaus darbiniu
velenu, traktoriaus galia nuo
132 kW iki 350 kW
 Ideali mašina vidutiniams ir
dideliems kiekiams

 Dėka hidraulinio ventiliatoriaus
nedidelės susidėvėjimo išlaidos
 Vidutinės klasės smulkintuvas
 Ypatingai didelis sieto plotas geriausiai smulkinimo kokybei
 Smulkintuvų serija su plačiausiu
įtraukimo stalu (1,40 m) palengvina
didelių gabaritų medžiagų bei storų
rąstų apdorojimą
 Labai didelis sieto dangčio atvertimas optimaliam priėjimui prie
rotoriaus ir sieto pakeitimui be
įrankių
 Medžiagos išmetimas su hidrauliniu ventiliatoriumi arba juostiniu
transporteriu

brief facts
Panaudojimas
Kietmedžio smulkinimas iki
(cm)

45

Minkštos medienos
smulkinimas iki (cm)

56

Našumas iki (erdm)

220

Tiektuvo anga
Įtraukimo plotis (mm)

1400

Įtraukimo aukštis (mm)

680

Pagrindinė pavara
Galios poreikis apyt. (kW)

132 –350

Visi duomenys paremti baziniu mašinos modeliu ir turi būti vertinami kaip orientaciniai.
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Mobilūs smulkintuvai ant
centrinės ašies priekabos

Didelis smulkintuvas,
varomas darbiniu velenu

Mobilūs smulkintuvai varomi darbiniu velenu

Mobilūs smulkintuvai ant centrinės ašies priekabos

HEM 820 Z

brief facts
Panaudojimas
Kietmedžio smulkinimas iki
(cm)

60

Minkštos medienos
smulkinimas iki (cm)

80

Našumas iki (erdm)

260

Tiektuvo anga
Įtraukimo plotis (mm)

1200

Įtraukimo aukštis (mm)

820

Pagrindinė pavara
Galios poreikis apyt. (kW)

150 –400

Pritaikymo sritis:

Ypatybės:

 Krūmai ir rąstinė mediena iki
800 mm skersmens
 Varomas traktoriaus darbiniu
velenu, traktoriaus galia nuo
150 kW iki 400 kW
 IIdeali mašina vidutiniams ir
dideliems kiekiams

 Dėka hidraulinio ventiliatoriaus
nedidelės susidėvėjimo išlaidos
 Ypatingai didelis sieto plotas geriausiai smulkinimo kokybei
 Nuolatiniam medžiagos padavimui
pritaikytas įtraukimo stalas
 Labai didelis sieto dangčio atvertimas optimaliam priėjimui prie rotoriaus ir sieto pakeitimui be įrankių
 Medžiagos išmetimas su hidrauliniu
ventiliatoriumi arba juostiniu transporteriu
 Didžiausias mobilus JENZ smulkintuvas, varomas darbiniu velenu

 Kompaktiški mobilūs smulkintuvai su pajėgiais nuosavais varikliais
 Sumontuoti ant centrinės ašies priekabos važiuoklės
 Galingas smulkinimas nepriklausomai nuo tempiančio transporto
 Su pasukimu ir išilginiu įtraukimu (DL) arba skersiniu įtraukimu (DQ)

Visi duomenys paremti baziniu mašinos modeliu ir turi būti vertinami kaip orientaciniai.
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Kompaktiškas mobilus smulkintuvas
su išilginiu įtraukimu

Mobilūs smulkintuvai ant centrinės ašies priekabos

HEM 561 DL/DQ

Mobilūs smulkintuvai ant centrinės ašies priekabos

HEM 540 DL

Vidutinės klasės smulkintuvas
su skersiniu/išilginiu įtraukimu

brief facts
Panaudojimas
Kietmedžio smulkinimas iki
(cm)

42

Minkštos medienos
smulkinimas iki (cm)

56

Našumas iki (erdm)

120

Tiektuvo anga
Įtraukimo plotis (mm)

790

Įtraukimo aukštis (mm)

650

Pagrindinė pavara
Standartinis dyzelinis variklis
Galia (kW/AG)

CAT C7.1,
Emis.klasė IV

Pritaikymo sritis:

Ypatybės:

Pritaikymo sritis:

Ypatybės:

 Krūmai ir rąstinė mediena iki
560 mm skersmens
 Ideali mašina darbui ankštose
erdvėse
 Pajėgus smulkinimas, nepriklausomai nuo velkančios transporto
priemonės

 Mažiausias mobilus JENZ smulkintuvas su nuosavu varikliu
 Nedidelis svoris ir kompaktiški
matmenys
 Didelis sieto plotas geriausiai
smulkinimo kokybei
 Labai didelis sieto dangčio atvertimas optimaliam priėjimui prie rotoriaus ir sieto pakeitimui be įrankių
 Mašina su pasukimo galimybe – patogus darbas iš abiejų pusių

 Krūmai ir rąstinė mediena iki
560 mm skersmens
 Ideali mašina darbui ankštose
erdvėse
 Pajėgus smulkinimas, nepriklausomai nuo velkančios
transporto priemonės

 Nedidelis svoris ir kompaktiški
matmenys
 Didelis sieto plotas geriausiai
smulkinimo kokybei
 Mašina su pasukimo galimybe patogus darbas iš abiejų pusių
(DL versija)

brief facts
Panaudojimas
Kietmedžio smulkinimas iki
(cm)

42

Minkštos medienos
smulkinimas iki (cm)

56

Našumas iki (erdm)

150

Tiektuvo anga
Įtraukimo plotis (mm)

1000

Įtraukimo aukštis (mm)

650

Pagrindinė pavara
Standartinis dyzelinis variklis

205/280
Galia (kW/AG)

MercedesBenz,
OM 471 LA,
Emis.klasė IV
360/490

Visi duomenys paremti baziniu mašinos modeliu ir turi būti vertinami kaip orientaciniai.
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Aukštesnės klasės mobilus
smulkintuvas su skersiniu įtraukimu

Mobilūs smulkintuvai ant centrinės ašies priekabos

HEM 700 DL

Mobilūs smulkintuvai ant centrinės ašies priekabos

HEM 583 DQ

Galingas mobilus smulkintuvas
su išilginiu įtraukimu

brief facts
Panaudojimas
Kietmedžio smulkinimas iki
(cm)

45

Minkštos medienos
smulkinimas iki (cm)

56

Našumas iki (erdm)

200

Tiektuvo anga
Įtraukimo plotis (mm)

1200

Įtraukimo aukštis (mm)

680

Pagrindinė pavara
Standartinis dyzelinis variklis

Galia (kW/AG)

Pritaikymo sritis:

Ypatybės:

Pritaikymo sritis:

Ypatybės:

 Krūmai ir rąstinė mediena iki
560 mm skersmens
 Galingas smulkinimas, nepriklausomai nuo velkančios
transporto priemonės

 Ypatingai didelis sieto plotas
geriausiai smulkinimo kokybei
 Labai didelis sieto dangčio atvertimas optimaliam priėjimui prie rotoriaus ir sieto pakeitimui be įrankių
 Labai didelis našumas

 Krūmai ir rąstinė mediena iki
700 mm skersmens
 Galingas smulkinimas, nepriklausomai nuo velkančios
transporto priemonės

 Ypatingai didelis sieto plotas
geriausiai smulkinimo kokybei
 Labai didelis našumas
 Didelių išmatavimų išilginis
įtraukimas palengvina ilgų
medžiagų apdorojimą
 Medžiagos išmetimo juostiniu
transporteriu galimybė
 Mašina su pasukimo galimybe –
patogus darbas iš abiejų pusių

MercedesBenz,
OM 471 LA,
Emis.klasė IV

brief facts
Panaudojimas
Kietmedžio smulkinimas iki
(cm)

70

Našumas iki (erdm)

220

Tiektuvo anga
Įtraukimo plotis (mm)

1000

Įtraukimo aukštis (mm)

700

Pagrindinė pavara
Standartinis dyzelinis variklis

390/530

50

Minkštos medienos
smulkinimas iki (cm)

Galia (kW/AG)

MercedesBenz,
OM 473 LA,
Emis.klasė IV
460/625

Visi duomenys paremti baziniu mašinos modeliu ir turi būti vertinami kaip orientaciniai.
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Mobilūs smulkintuvai
ant puspriekabės

Didelis smulkintuvas
su skersiniu įtraukimu

Mobilūs smulkintuvai ant puspriekabės

Mobilūs smulkintuvai ant centrinės ašies priekabos

HEM 821 DQ

brief facts
Panaudojimas
Kietmedžio smulkinimas iki
(cm)

60

Minkštos medienos
smulkinimas iki (cm)

80

Našumas iki (erdm)

300

Tiektuvo anga
Įtraukimo plotis (mm)

1200

Įtraukimo aukštis (mm)

820

Pritaikymo sritis:

Ypatybės:

 Krūmai ir rąstinė mediena iki
800 mm skersmens
 Galingas smulkinimas, nepriklausomai nuo velkančios
transporto priemonės

 Ypatingai didelis sieto plotas
geriausiai smulkinimo kokybei
 Labai didelis sieto dangčio atvertimas optimaliam priėjimui prie rotoriaus ir sieto pakeitimui be įrankių
 Labai didelis našumas
 Didelių išmatavimų įtraukimas
palengvina didelių gabaritų medžiagų apdorojimą

 Varomi galingu nuosavu varikliu

Pagrindinė pavara
Standartinis dyzelinis variklis

Galia (kW/AG)

 Mobilūs smulkintuvai ant puspriekabės, skirti panaudojimui įvairiose vietose

MercedesBenz,
OM 473 LA,
Emis.klasė IV

 Transportavimas visų balninių vilkikų pagalba
 Galingas smulkinimas nepertraukiamu režimu

460/625

 Didelių išmatavimų išilginis įtraukimas pastoviam medžiagos srautui

Visi duomenys paremti baziniu mašinos modeliu ir turi būti vertinami kaip orientaciniai.
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Galingas smulkintuvas
su skersiniu įtraukimu ant puspriekabės

Mobilūs smulkintuvai ant puspriekabės

HEM 820 DL

Mobilūs smulkintuvai ant puspriekabės

HEM 700 DL

Didelis smulkintuvas
su išilginiu įtraukimu

brief facts
Panaudojimas
Kietmedžio smulkinimas iki
(cm)

50

Minkštos medienos
smulkinimas iki (cm)

70

Našumas iki (erdm)

220

Tiektuvo anga
Įtraukimo plotis (mm)

1000

Įtraukimo aukštis (mm)

700

Pagrindinė pavara
Standartinis dyzelinis variklis

Galia (kW/AG)

MercedesBenz,
OM 473 LA,
Emis.klasė IV
460/625

Pritaikymo sritis:

Ypatybės:

Pritaikymo sritis:

Ypatybės:

 Krūmai ir rąstinė mediena iki
700 mm skersmens
 Mašina su pasukimo galimybe patogus darbas iš abiejų pusių
 Plačios panaudojimo galimybės

 Labai didelis našumas
 Su pasukimo galimybe
 Puspriekabės važiuoklė pritaikyta
krano montavimui
 Medžiagos išmetimo juostiniu transporteriu galimybė
 80 km/h maksimalus transportavimo
greitis
 Ypatingai didelis sieto plotas geriausiai smulkinimo kokybei

 Krūmai ir rąstinė mediena iki
800 mm skersmens
 Mašina su pasukimo galimybe –
patogus darbas iš abiejų pusių
 Plačios panaudojimo galimybės
 Ideali mašina dideliems rąstų
kiekiams smulkinti

 Ypatingai didelis našumas
 Su pasukimo galimybe
 Vienintelis smulkintuvas savo
klasėje su kombinuotu medžiagos
išmetimu – ventiliatorius ir juostinis transporteris
 80 km/h maksimalus greitis
 Ypatingai didelis sieto plotas geriausiai smulkinimo kokybei
 Labai didelis sieto dangčio atvertimas optimaliam priėjimui prie
rotoriaus ir sieto pakeitimui be
įrankių
 Vairuojama galinė ašis maksimaliam manevringumui

brief facts
Panaudojimas
Kietmedžio smulkinimas iki
(cm)

60

Minkštos medienos
smulkinimas iki (cm)

80

Našumas iki (erdm)

300

Tiektuvo anga
Įtraukimo plotis (mm)

1200

Įtraukimo aukštis (mm)

820

Pagrindinė pavara
Standartinis dyzelinis variklis

Galia (kW/AG)

MercedesBenz,
OM 473 LA,
Emis.klasė IV
460/625

Visi duomenys paremti baziniu mašinos modeliu ir turi būti vertinami kaip orientaciniai.
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Didelis smulkintuvas ant
puspriekabės su išilginiu įtraukimu

Mobilūs smulkintuvai
ant vikšrinės važiuoklės

Mobilūs smulkintuvai ant puspriekabės

Mobilūs smulkintuvai ant vikšrinės važiuoklės

HEM 1000 DXL

brief facts
Panaudojimas
Kietmedžio smulkinimas iki
(cm)

70

Minkštos medienos
smulkinimas iki (cm)

100

Našumas iki (erdm)

360

Tiektuvo anga
Įtraukimo plotis (mm)

1200

Įtraukimo aukštis (mm)

1000

Pritaikymo sritis:

Ypatybės:

 Krūmai ir rąstinė mediena iki
1000 mm skersmens
 Plačios panaudojimo galimybės
 Panaudojimas pramoniniam
smulkinimui nepertraukiamu
režimu
 Ideali mašina dideliems rąstų
kiekiams

 Ypatingai didelis našumas
 Medžiagos išmetimo juostiniu transporteriu galimybė
 80 km/h maksimalus transportavimo
greitis
 Ypatingai didelis sieto plotas geriausiai smulkinimo kokybei
 Didžiausias ir galingiausias mobilus
JENZ smulkintuvas

 Varomi galingu nuosavu varikliu

Pagrindinė pavara
Standartinis dyzelinis variklis
Galia (kW/AG)

M
 obilūs smulkintuvai ant vikšrinės važiuoklės darbui sudėtingose vietovėse

CAT C18
Tier 2

 Išilginis įtraukimas pastoviam medžiagos srautui

571/776

 Su pasukimo galimybe patogiam darbui iš abiejų pusių

Visi duomenys paremti baziniu mašinos modeliu ir turi būti vertinami kaip orientaciniai.

42

43

Kompaktiškas mobilus smulkintuvas
su vikšrine važiuokle

Mobilūs smulkintuvai ant vikšrinės važiuoklės

HEM 561 DL

Mobilūs smulkintuvai ant vikšrinės važiuoklės

HEM 540 DL

Mobilus vidutinės klasės smulkintuvas
ant vikšrinės važiuoklės

brief facts
Panaudojimas
Kietmedžio smulkinimas iki
(cm)

30

Minkštos medienos
smulkinimas iki (cm)

42

Našumas iki (erdm)

100

Tiektuvo anga
Įtraukimo plotis (mm)

790

Įtraukimo aukštis (mm)

650

Pagrindinė pavara
Standartinis dyzelinis variklis
Galia (kW/AG)

CAT C7.1,
Emis.klasė IV

Pritaikymo sritis:

Ypatybės:

Pritaikymo sritis:

Ypatybės:

 Krūmai ir rąstinė mediena iki
560 mm skersmens
 Pajėgus smulkinimas, nepriklausomai nuo velkančios transporto
priemonės

 Mažiausias mobilus JENZ smulkintuvas su nuosavu varikliu
 Kabelinis nuotolinis valdymo pultas
 Nedidelis svoris
 Nesudėtingas transportavimas ant
priekabų su žema krovinių platforma
 Didelis sieto plotas geriausiai smulkinimo kokybei
 Labai didelis sieto dangčio atvertimas optimaliam priėjimui prie rotoriaus ir sieto pakeitimui be įrankių

 Krūmai ir rąstinė mediena iki
560 mm skersmens
 Pajėgus smulkinimas, nepriklausomai nuo velkančios transporto
priemonės

 Kabelinis nuotolinis valdymo pultas
 Nedidelis svoris
N
 esudėtingas transportavimas ant
priekabų su žema krovinių platforma
 Didelių išmatavimų išilginis įtraukimas palengvina didelių gabaritų
medžiagų apdorojimą
 Didelis sieto plotas geriausiai
smulkinimo kokybei

brief facts
Panaudojimas
Kietmedžio smulkinimas iki
(cm)

42

Minkštos medienos
smulkinimas iki (cm)

56

Našumas iki (erdm)

150

Tiektuvo anga
Įtraukimo plotis (mm)

1000

Įtraukimo aukštis (mm)

650

Pagrindinė pavara
Standartinis dyzelinis variklis

205/280
Galia (kW/AG)

MercedesBenz,
OM 471 LA,
Emis.klasė IV
360/490

Visi duomenys paremti baziniu mašinos modeliu ir turi būti vertinami kaip orientaciniai.
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Biomasės smulkintuvai ant
centrinės ašies priekabos

Galingas smulkintuvas
ant vikšrinės važiuoklės

Mobilūs smulkintuvai ant vikšrinės važiuoklės

Biomasės smulkintuvai ant centr. ašies priekabos

HEM 700 DL

brief facts
Panaudojimas
Kietmedžio smulkinimas iki
(cm)

50

Minkštos medienos
smulkinimas iki (cm)

70

Našumas iki (erdm)

220

Tiektuvo anga
Įtraukimo plotis (mm)

1000

Įtraukimo aukštis (mm)

700

Pritaikymo sritis:

Ypatybės:

 Krūmai ir rąstinė mediena iki
700 mm skersmens
 Galingas smulkinimas, nepriklausomai nuo velkančios
transporto priemonės

 Nuotolinis radijo valdymo pultas
 Didelių išmatavimų išilginis įtraukimas palengvina didelių gabaritų
medžiagų apdorojimą
 Labai didelis našumas
 Medžiagos išnešimo juostiniu
transporteriu galimybė
 Ypatingai didelis sieto plotas
geriausiai smulkinimo kokybei

 Mobilūs biomasės smulkintuvai panaudojimui įvairiose srityse

Pagrindinė pavara
Standartinis dyzelinis variklis

Galia (kW/AG)

MercedesBenz,
OM 473 LA,
Emis.klasė IV

 Sumontuoti ant centrinės ašies priekabos važiuoklės
 Easy system - paprastas, vieno žmogaus atliekamas įrankių keitimas

460/625

 JES automatika taupiam naudojimui

Visi duomenys paremti baziniu mašinos modeliu ir turi būti vertinami kaip orientaciniai.

46

47

Mobilus biomasės smulkintuvas
universaliam panaudojimui

Biomasės smulkintuvai ant centr. ašies priekabos

BA 915 D

Biomasės smulkintuvai ant centr. ašies priekabos

BA 725 D

Biomasės smulkintuvas kompostavimo
įmonėms ir biodujų jėgainėms

brief facts
Panaudojimas
Našumas iki (erdm)
Žaliosios atliekos

170

Žievė

220

Senos medienos atliekos

110

Įtraukimas
Įtraukimo plotis (mm)

1500

Įtraukimo aukštis (mm)

820

Pakrovimo ilgis (mm)
Bunkerio tūris (m³)

4000
6

Pagrindinė pavara
Standartinis dyzelinis variklis

Galia (kW/AG)

MercedesBenz,
OM 471 LA,
Emis.klasė IV

Pritaikymo sritis:

Ypatybės:

Pritaikymo sritis:

Ypatybės:

 Ideali mašina įvairiam
panaudojimui
 Kompostavimas (žaliosios
atliekos, organinės atliekos)
 Pakartotinas substrato
smulkinimas biodujų jėgainėse
 Rąstinė mediena, šaknys,
kelmai, senos medienos atliekos

 Varioflex valdymo sistema
optimaliam rotoriaus apsukų
skaičiaus parinkimui
 Panaudojimas įvairiose srityse
Twin-Gear pavaros dėka
 IPS – apsauga nuo lūžių
 Galimi skirtingi centrinės ašies
priekabų variantai (3-jų arba
2-jų ašių priekaba, Tarpuašis
1.31 arba 1.81)

 Kompostavimas (žaliosios
atliekos, organinės atliekos)
 Pakartotinas substrato
smulkinimas biodujų jėgainėse

 Į šoną nulenkiamas juostinis išnešimo transporteris labai palengvina
priėjimą priežiūros darbams
 Nedidelis svoris, mažiau nei 19 t
 Ilgas, pažemintas juostinis
bunkeris supaprastina medžiagos
pakrovimą
 Agresyvus viršutinis įtraukimo
volas užtikrina geresnį įtraukimo
procesą
 Dėka ypatingai didelio sieto ploto
pasiekiamas labai didelis našumas

brief facts
Panaudojimas
Našumas iki (erdm)
Žaliosios atliekos

170

Žievė

210

Įtraukimas
Įtraukimo plotis (mm)
Įtraukimo aukštis (mm)
Pakrovimo ilgis (mm)
Bunkerio tūris (m³)

1500
900
4500
7,5

Pagrindinė pavara
Standartinis dyzelinis variklis

Galia (kW/AG)

MercedesBenz,
OM 471 LA,
Emis.klasė IV
390/530

390/530

Visi duomenys paremti baziniu mašinos modeliu ir turi būti vertinami kaip orientaciniai.
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Biomasės smulkintuvai
ant puspriekabės

Biomasės smulkintuvai ant puspriekabės

BA 725 D/DXL

Biomasės smulkintuvai ant puspriekabės

Mobilus biomasės smulkintuvas
universaliam panaudojimui

Pritaikymo sritis:

 Biomasės smulkintuvai ant puspriekabės naudojimui įvairiose vietose
 Transportavimas daugelio balninių vilkikų pagalba

Ypatybės:

 Ideali mašina įvairiam panaudojimui  Platesnės įrangos pasirinkimo
 Kompostavimas (žaliosios atliekos,
galimybės dėl didesnio leistino
organinės atliekos)
bendro svorio
 Pakartotinas substrato smulkinimas  Panaudojimas įvairiose srityse
biodujų jėgainėse
Twin-Gear pavaros dėka, pasiren Rąstinė mediena, šaknys, kelmai,
kant optimalų rotoriaus apsukų
senos medienos atliekos
skaičių
 Ypatingai ilgas juostinis bunkeris
pastoviam medžiagų srautui
(DXL versija)

 IPS - apsaugos nuo lūžių sistema

brief facts
Panaudojimas

D DXL

Našumas iki (erdm)
Žaliosios atliekos

170

Žievė

220

Senos medienos atliekos

110

Įtraukimas
Įtraukimo plotis (mm)

1500

Įtraukimo aukštis (mm)
Pakrovimo ilgis (mm)
Bunkerio tūris (m³)

820
4000

5000

6

8

Pagrindinė pavara
Standartinis dyzelinis variklis

 Varioflex valdymas optimalaus būgno apsukų skaičiaus parinkimui
 Easy system - paprastas, vieno žmogaus atliekamas įrankių keitimas

Galia (kW/AG)

MercedesBenz,
OM 471 LA,
Emis.klasė IV
390/530

Visi duomenys paremti baziniu mašinos modeliu ir turi būti vertinami kaip orientaciniai.
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Labai galingas
mobilus biomasės smulkintuvas

Biomasės smulkintuvai
ant vikšrinės važiuoklės

Biomasės smulkintuvai ant puspriekabės

Biomasės smulkintuvai ant vikšrinės važiuoklės

BA 965 DXL

Pritaikymo sritis:

brief facts
Panaudojimas
Našumas iki (erdm)
Žaliosios atliekos

270

Žievė

350

Senos medienos atliekos

170

Buitinės atliekos

280

Įtraukimas
Įtraukimo plotis (mm)

1620

Įtraukimo aukštis (mm)

960

Pakrovimo ilgis (mm)
Bunkerio tūris (m³)

Ypatybės:

 Mašina universaliam panaudojimui  Ypač ilgas juostinis bunkeris pasto Kompostavimas (žaliosios
viam medžiagų srautui
atliekos, organinės atliekos)
 Labai galinga mašina
 Pakartotinas substrato smulkinimas biodujų jėgainėse
 Rąstinė mediena, šaknys, kelmai,
senos medienos atliekos
 Ypatingai didelis našumas

 Biomasės smulkintuvai ant vikšrinės važiuoklės,
skirti darbui sudėtingose vietovėse

6000
10

 IPS – apsaugos nuo lūžių sistema

Pagrindinė pavara
Standartinis dyzelinis variklis
Galia (kW/AG)

 Varioflex valdymas optimalaus būgno apsukų skaičiaus parinkimui

CAT C18
Tier 2

 Easy system – paprastas, vieno žmogaus atliekamas įrankių keitimas

571/776

Visi duomenys paremti baziniu mašinos modeliu ir turi būti vertinami kaip orientaciniai.
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Universalus mobilus biomasės smulkintuvas
ant vikšrinės važiuoklės

Biomasės smulkintuvai ant vikšrinės važiuoklės

BA 965 DXL

Biomasės smulkintuvai ant vikšrinės važiuoklės

BA 725 D

Ypač galingas biomasės smulkintuvas
ant vikšrinės važiuoklės

Pritaikymo sritis:

brief facts
Panaudojimas
Našumas iki (erdm)
Žaliosios atliekos

170

Žievė

220

Senos medienos atliekos

110

Įtraukimas

Ypatybės:

 Ideali mašina įvairiam panaudojimui  Panaudojimas įvairiose srityse
 Kompostavimas (žaliosios atlieTwin-Gear pavaros dėka
kos, organinės atliekos)
 Pakartotinas substrato smulkinimas biodujų jėgainėse
 Rąstinė mediena, šaknys,
kelmai, senos medienos atliekos

Pritaikymo sritis:

Ypatybės:

 Ypatingai didelis našumas
 Kompostavimas (žaliosios atliekos, organinės atliekos)
 Pakartotinas substrato smulkinimas biodujų jėgainėse
 Rąstinė mediena, šaknys, kelmai,
senos medienos atliekos
 Mašina universaliam panaudojimui

 Ypač ilgas juostinis bunkeris
pastoviam medžiagų srautui
 Labai galinga mašina

brief facts
Panaudojimas
Našumas iki (erdm)
Žaliosios atliekos

270

Žievė

350

Senos medienos atliekos

170

Buitinės atliekos

280

Įtraukimas

Įtraukimo plotis (mm)

1500

Įtraukimo aukštis (mm)

820

Įtraukimo plotis (mm)

4000

Įtraukimo aukštis (mm)

Pakrovimo ilgis (mm)
Bunkerio tūris (m³)

Pakrovimo ilgis (mm)

6

Bunkerio tūris (m³)

Pagrindinė pavara
Standartinis dyzelinis variklis

Galia (kW/AG)

1620
960
6000
10

Pagrindinė pavara

MercedesBenz,
OM 471 LA,
Emis.klasė IV

Standartinis dyzelinis variklis
Galia (kW/AG)

390/530

CAT C18
Tier 2
571/776

Visi duomenys paremti baziniu mašinos modeliu ir turi būti vertinami kaip orientaciniai.
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Medienos smulkintuvų
duomenų palyginimas
HEM 540
R-Truck

HEM 583
R-Truck/
R Cobra

HEM 561
R-Truck

Medienos smulkintuvų
duomenų palyginimas

HEM 593
R-Truck/
R Cobra

HEM 583
DL-Truck
hybrid

HEM 583
DQ-Truck
hybrid

Mobilūs smulkintuvai su
hibridine technologija

Chippertruck smulkintuvai

HEM 583 HEM 821 DQ
(-Truck/Cobra+)
DQ hybrid
hybrid

HEM 540
DL

HEM 561
DL

Mobilūs smulkintuvai su
hibridine technologija

HEM 561
DQ

HEM 583
DL

HEM 583
DQ

HEM 700
DL

HEM 821
DQ

Mobilūs smulkintuvai ant sunkvežimio rėmo/užkeliami kabliu

Panaudojimas
42

45

45

45

42

45

45

60

42

42

42

Minkštos medienos smulkinimas
iki (cm)

56

56

56

56

56

56

56

80

56

56

56

Našumas iki (erdm)

120

140

200

220

230

230

230

300

120

150

150

42

45

50

60

56

56

70

80

200

200

220

300

Medienos smulkintuvų duomenų palyginimas

Medienos smulkintuvų duomenų palyginimas

Kietmedžio smulkinimas iki
(cm)

Tiektuvo anga
Įtraukimo plotis (mm)

790

1000

1200

1400

1200

1200

1200

1200

790

1000

1000

1200

1200

1000

1200

Įtraukimo aukštis (mm)

650

650

680

680

680

680

680

820

650

650

650

680

680

700

820

Būgno skersmuo (mm)

820

820

820

820

820

820

820

1040

820

820

820

820

820

1040

1040

Peilių skaičius, panaudojant pusę
(visus)

8 (16)

10 (20)

12 (24)

14 (28)

12 (24)

12 (24)

12 (24)

12 (24)

8 (16)

10 (20)

10 (20)

12 (24)

12 (24)

10 (20)

12 (24)

Standartinis dyzelinis variklis

MAN, Euro 6

MAN, Euro 6

MAN, Euro 6

MAN, Euro 6

Mercedes-Benz,
OM 471 LA,
Emis.klasė IV
MAN, Euro 6

Mercedes-Benz,
OM 471 LA,
Emis.klasė IV
MAN, Euro 6

Mercedes-Benz,
OM 471 LA,
Emis.klasė IV
MAN, Euro 6

Mercedes-Benz,
OM 473 LA,
Emis.klasė IV
MAN, Euro 6

CAT C7.1,
Emis.klasė IV

Mercedes-Benz,
OM 471 LA,
Emis.klasė IV

Mercedes-Benz,
OM 471 LA,
Emis.klasė IV

Mercedes-Benz,
OM 471 LA,
Emis.klasė IV

Mercedes-Benz,
OM 471 LA,
Emis.klasė IV

Mercedes-Benz,
OM 473 LA,
Emis.klasė IV

Mercedes-Benz,
OM 473 LA,
Emis.klasė IV

Galia kW/AG

265/360

265/360

353/480

353/480

390/530
324/440

390/530
353/480

390/530

460/625
353/480

205/280

360/490

360/490

390/530

390/530

460/625

460/625

CAT C18
Tier 2

–

–

–

–

–

–

Galios poreikis apyt. (kW)

–

–

–

–

–

–

pasiteiravus

–

–

–

–

–

–

–

–

Smulkinimo mazgas

Medžiagos išmetimas
Su mechaniniu ventiliatoriumi
Su hidrauliniu ventiliatoriumi
Su transporteriu

Pagrindinė pavara

Važiuoklė
Ašių skaičius

3

3

3

3

4

4

2

4

–

–

–

–

–

–

–

Maksimalus greitis (km/h)

80

80

80

80

80

80

80

80

–

–

–

–

–

–

–

Svoris (be krano)
Svoris/Bazinis modelis apyt. (kg)

20000

22000

>26000

>26800

31000

30500

16000

33100

10500

13000

13000

15000

1630

16500

19500

Leistina ašies apkrova (kg)

26000

26000

26000

26000

32000

32000

18000

35000

–

–

–

–

–

–

–

Leistina atramos apkrova (kg)

–

–

–

–

–

–

2000

–

–

–

–

–

–

–

–

Leistinas bendras svoris (kg)

26000

26000

26000

26000

32000

32000

20000

35000

–

–

–

–

–

–

–
7615

Matmenys transportuojant
Ilgis (mm)

7500

7500

7700

7700

9700

10000

8420

10560

6150

6925

6310

6350

5850

7440

Plotis (mm)

2550

2550

2550

2550

2550

2550

2550

2550

2470

2550

2550

2550

2550

2550

2550

Aukštis (mm)

3800

3950

4000

4000

4000

4000

4000

2700

2200

2670

2700

2700

2850

2700

3000

Valdymas
easygreen
DIP
Sensotronic
Automatinė perkrovos kontrolė
Įtraukimo greičio parinkimas
Kabelinis nuotolinis valdymas
15 knl. nuotolinis radiovaldymas
Z-tronic
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Visi duomenys paremti baziniu mašinos modeliu ir turi būti vertinami kaip orientaciniai.
Yra baziniame mašinos modelyje
Opcija už papildomą kainą
Nėra
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Medienos smulkintuvų
duomenų palyginimas

Medienos smulkintuvų
duomenų palyginimas

HEM 540 HEM 540 HEM 561 HEM 583 HEM 593 HEM 820
ZA
Z
Z
Z
Z
Z

HEM 540 HEM 561
DL
DL

Darbiniu velenu varomi mobilūs smulkintuvai

Mob.smulkintuvai ant
centr.ašies priekabos

HEM 561
DQ

HEM 583
DQ

HEM 700
DL

HEM 821
DQ

HEM 700
DL

Mobilūs smulkintuvai ant
centrinės ašies priekabos

HEM 820 HEM 1000
DL
DXL

HEM 540
DL

Mobilūs smulkintuvai
ant puspriekabės

HEM 561
DL

HEM 700
DL

Mobilūs smulkintuvai ant
vikšrinės važiuoklės

Panaudojimas
42

42

45

45

45

60

42

42

42

45

50

60

50

60

70

30

42

50

Minkštos medienos
smulkinimas iki (cm)

56

56

56

56

56

80

56

56

56

56

70

80

70

80

100

42

56

70

Našumas iki (erdm)

100

120

120

200

220

260

120

150

150

200

220

300

220

300

360

100

150

220

Medienos smulkintuvų duomenų palyginimas

Medienos smulkintuvų duomenų palyginimas

Kietmedžio smulkinimas iki
(cm)

Tiektuvo anga
Įtraukimo plotis (mm)

790

790

1000

1200

1400

1200

790

1000

1000

1200

1000

1200

1000

1200

1200

790

1000

1000

Įtraukimo aukštis (mm)

610

650

650

680

680

820

650

650

650

680

700

820

700

820

1000

650

650

700

Būgno skersmuo (mm)

820

820

820

820

820

1040

820

820

820

820

1040

1040

1040

1040

1450

820

820

1040

Peilių skaičius, panaudojant pusę
(visus)

8 (16)

8 (16)

10 (20)

12 (24)

14 (28)

12 (24)

8 (16)

10 (20)

10 (20)

12 (24)

10 (20)

12 (24)

10 (20)

12 (24)

12 (24)

8 (16)

10 (20)

10 (20)

Standartinis dyzelinis variklis

–

–

–

–

–

–

CAT C7.1,
Emis.klasė IV

MercedesBenz,
OM 471 LA,
Emis.klasė IV

MercedesBenz,
OM 471 LA,
Emis.klasė IV

MercedesBenz,
OM 471 LA,
Emis.klasė IV

MercedesBenz,
OM 473 LA,
Emis.klasė IV

MercedesBenz,
OM 473 LA,
Emis.klasė IV

MercedesBenz,
OM 473 LA,
Emis.klasė IV

MercedesBenz,
OM 473 LA,
Emis.klasė IV

CAT C18
Tier 2

CAT C7.1,
Emis.klasė IV

MercedesBenz,
OM 471 LA,
Emis.klasė IV

MercedesBenz,
OM 473 LA,
Emis.klasė IV

Galia kW/AG

–

–

–

–

–

–

205/280

360/490

360/490

390/530

460/625

460/625

460/625

460/625

571/776

205/280

360/490

460/625

CAT C18
Tier 2

–

–

–

–

–

–

–

–

Galios poreikis apyt. (kW)

220 – 295

100 – 265

200 – 235

132 – 350

132 – 350

150 – 400

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Smulkinimo mazgas

Medžiagos išmetimas
Su mechaniniu ventiliatoriumi
Su hidrauliniu ventiliatoriumi
Su transporteriu

Pagrindinė pavara

Važiuoklė
Ašių skaičius

–

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

–

–

–

Maksimalus greitis (km/h)

–

60

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

1

1

1

Svoris (be krano)
Svoris / Bazinis modelis apyt. (kg)

5500

9500

11700

14500

15300

16000

13600

16000

13400

16000

17500

19500

18500

25500

31000

13500

18500

21700

Leistina ašies apkrova (kg)

–

10000

14000

16000

18000

18000

16000

16000

16000

18000

20000

20000

18000

18000

24000

–

–

–

Leistina atramos apkrova (kg)

–

1000

1000

2700

1000

2500

1000

1000

1000

2000

1000

1000

10000

10000

8000

–

–

–

Leistinas bendras svoris (kg)

–

11000

15000

18700

19000

20500

17000

17000

17000

20000

21000

21000

28000

28000

32000

–

–

–

Matmenys transportuojant
Ilgis (mm)

2000

5070

5730

6540

6740

6720

7400

8700

8000

8300

7830

8700

10350

1080

11300

6150

6500

8300

Plotis (mm)

2900

2550

2550

2550

2550

2550

2550

2550

2550

2550

2550

2550

2550

2550

2550

2470

2540

2800

Aukštis (mm)

3900

3650

3750

3900

3900

4000

3600

3800

3660

3700

3850

4000

3900

4000

4000

2800

3400

3600

Valdymas
easygreen
DIP
Sensotronic
Automatinė perkrovos kontrolė
Įtraukimo greičio parinkimas
Kabelinis nuotolinis valdymas
15 knl. nuotolinis radiovaldymas
Z-tronic
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Visi duomenys paremti baziniu mašinos modeliu ir turi būti vertinami kaip orientaciniai.
Yra baziniame mašinos modelyje
Opcija už papildomą kainą
Nėra
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Naudota technika su žvaigždutėm

Biomasės smulkintuvų
duomenų palyginimas
BA 725
D

BA 915
D

BA 725
D

Biomasės smulkintuvai
ant c.ašies priekabos

BA 725
DXL

BA 965
DXL

Biomasės smulkintuvai
ant puspriekabės

BA 725
D



BA 965
DXL

Biomasės smulkintuvai
ant vikšrinės važiuoklės

Panaudojimas
Žaliosios atliekos

170

170

170

170

270

170

270

Žievė

220

210

220

220

350

220

350

Senos medienos atliekos

110

–

110

110

170

110

170

Buitinės atliekos

–

–

–

–

280

–

280

Įtraukimo plotis (mm)

1500

1500

1500

1500

1620

1500

1620

Įtraukimo aukštis (mm)

820

900

820

820

960

820

960

Pakrovimo ilgis (mm)

4000

4500

4000

5000

6000

4000

6000

Bunkerio tūris (m³)

6

7,5

6

8

10

6

10

Būgno skersmuo (mm)

1040

1040

1040

1040

1120

1040

1120

Plaktukų skaičius

38

38

38

38

42

38

42

3200

4500

3200

3200

3200

3200

3200

MercedesBenz,
OM 471 LA,
Emis.klasė IV

MercedesBenz,
OM 471 LA,
Emis.klasė IV

MercedesBenz,
OM 471 LA,
Emis.klasė IV

MercedesBenz,
OM 471 LA,
Emis.klasė IV

CAT C18
Tier 2

MercedesBenz,
OM 471 LA,
Emis.klasė IV

CAT C18
Tier 2

390/530

390/530

390/530

390/530

571/776

390/530

571/776

80

80

80

80

80

1

1

Svoris / Bazinis modelis apyt. (kg)

20000

17600

20500

22600

26300

22800

29000

Leistina ašies apkrova (kg)

20000

18000

18000

18000

24000

–

–

Leistina atramos apkrova (kg)

1000

1000

10000

10000

10000

–

–

Leistinas bendras svoris (kg)

21000

19000

28000

28000

34000

–

–

Įtraukimas

Smulkinimo mazgas
Išmetimo transporteris
Išmetimo aukštis nuo (mm)

Pagrindinė pavara
Standartinis dyzelinis variklis

Galia kW/AG

Važiuoklė
Maksimalus greitis (km/h)

Svoris

Matmenys transportuojant
Ilgis (mm)

10900

10280

11960

10900

12990

9170

12650

Plotis (mm)

2550

2550

2550

2550

2550

3000

3000

Aukštis (mm)

3970

3920

3990

3990

3990

3620

3790

Naudotų mašinų
sutvarkymas

JES
VARIO-Flex
IBC
DIP
Sensotronic
Automatinė perkrovos kontrolė
Įtraukimo greičio parinkimas
15 knl. nuotolinis radiovaldymas
IPS apsauga nuo lūžių

Visi duomenys paremti baziniu mašinos modeliu ir turi būti vertinami kaip orientaciniai.
Yra baziniame mašinos modelyje
Opcija už papildomą kainą
Nėra

prieš

Privalumai jums:
 
Patyrusių JENZ technikų atliekamas remontas
 
Visų svarbiausių besidėvinčių dalių
sutaisymas
 
Naudojamaos tik originalios JENZ
atsarginės dalys su garantija
 
Įdomi alternatyva naujoms
mašinoms

Remonto darbų kategorijos:
Pardavimas be sutvarkymo
Mašina peržiūrėta gamykloje,

paruošta eksploatavimui
 
Mašina suremontuota gamykloje, paruošta eksploatavimui, geros būklės
 
Mašina kapitaliai suremontuota, paruošta eksploatavimui, geros būklės

easygreen
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Valdymas

Naudota technika su žvaigždutėm

Biomasės smulkintuvų duomenų palyginimas

Našumas iki (erdm)

… ir ką mes dar siūlome
Atsarginių dalių tiekimas

Patikimas atsarginių ir besidėvinčių dalių tiekimas jau
keletą dešimtmečių

Vietoje suteikiama reguliariai apmokomo serviso personalo
pagalba

Klientų aptarnavimas

Aiškios aptarnavimo instrukcijos su išsamiais dalių sąrašais
ir iliustracijomis

Pagalbos telefonu linija: serviso personalas pagalbos
telefonu linijoje padeda iškilus aptarnavimo problemoms ir
įrangos taisymo atvejams

Smulkintuvų operatorių apmokymai atliekami bendradarbiaujant su Žemutinės Saksonijos Miškų Ūkio Mokymų Centru
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Mūsų pardavimų ir serviso
partneris Lietuvoje

Mūsų pardavimų ir serviso partneris Lietuvoje

Vertingas produktas:
Energija ateičiai.

UAB „RB BALTIC“
Žygio g. 92
LT-08242 Vilnius

Įrangos pardavimai:
tel. +370 5 267 0929
info@rbbaltic.lt

Tel./faks.: +370 5 267 0929
El.paštas: info@rbbaltic.lt
www.rbbaltic.lt

Servisas ir atsarginės dalys:
tel. +370 645 22725
servisas@rbbaltic.lt

UAB „RB BALTIC“ įkurta 2006 metais
ir nuo pat veiklos pradžios sėkmingai
tiekia įvairią atliekų tvarkymo įrangą
ir techniką:

Mūsų įmonės specialistai padės
Jums pasirinkti ir sukomplektuoti
geriau-siai poreikius atitinkančią
JENZ medienos ir biomasės smulki-nimo įrangą.

medienos, biomasės ir plastmasės
smulkintuvus, plastmasės plovimo linijas, būgninius sijotuvus,
kom-posto vartytuvus, presus, kontei-nerius ir t.t. Įmonė turi patirties
didelių projektų valdyme, siūlo su
atliekų tvarkymu susijusius sprendimus valstybinėms ir verslo įmonėms
bei privatiems asmenims.

Mūsų tikslas – klientams pasiūlyti
Įmonės serviso tarnyba greitai ir
geriausiai jų poreikius atitinkančius,
lanksčiai reaguoja į iškvietimus. Dvi optimalius sprendimus bei patiekti
serviso komandos atlieka garantinį
tam reikalingą kokybišką įrangą.
ir pogarantinį įrangos aptarnavimą
visoje Lietuvos teritorijoje. Mūsų
techninis personalas yra apmokytas
gamintojo serviso centre ir turi kvalifikaciją patvirtinančius sertifikatus.

Pagal užsakymus operatyviai
tiekiame atsargines dalis įrangai, o
savo sandėlyje visada turime platų
besidėvinčių detalių asortimentą.

UAB „RB BALTIC“ yra oficialus JENZ
GmbH pardavimų ir serviso partneris
Lietuvoje.
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www.rbbaltic.lt

UAB „RB BALTIC“
Žygio g. 92
LT-08242 Vilnius
Tel./faks.: +370 5 267 0929
info@rbbaltic.lt

