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Štěpkovače TP pro práci  
v zeleném prostředí

Společnost Linddana se specializuje na štěpkovače dřevní 
hmoty. Je to jednoduché. Už více než 30 let se zabýváme 
vývojem a výrobou širokého sortimentu štěpkovačů.
Stroje z výrobního závodu v Dánsku se prodávají po celém 
světě. Naše produkty jsou nepřetržitě vyvíjeny v úzké 
spolupráci s profesionálními partnery, kteří znají potřeby 
tohoto oboru. Výsledkem jsou robustní stroje splňující 
všechny požadavky na účinnost při terénních úpravách a 
výrobě biomasy. Štěpkovače TP vyrábí štěpku s konzistentně 
vysokou kvalitou, což je v mnoha případech předpokladem 
úspěšného obchodu.

V jednoduchosti je síla
Štěpkovače TP se již od roku 1980 vyznačují provozní 
spolehlivostí, účinností a uživatelskou přívětivostí. Z hlediska 
kvality neděláme žádné kompromisy, což dle našeho 
přesvědčení představuje sílu naší značky. S výjimkou motorů 
a hydraulických ruk se vše vyrábí v našem výrobním závodě, 
který představuje kombinaci high-tech výrobního zařízení, 
zkušených konstruktérů, vynikající řemeslné zručnosti a 
výrobních procesů podléhajících přísné kontrole kvality.
Všechny stroje vyhovují nejnovější normě EN 13525. Jsme 
si vědomi důležitosti vyzkoušených a ověřených technologií 
s dlouhodobou prokazatelností, a fungujeme na principu 
„V jednoduchosti je síla“. Štěpkovače TP jsou mimo jiné 
navrženy tak, aby umožňovaly jednoduchou údržbu. Musí 
umožňovat snadnou výměnu opotřebitelných součástí, 
abyste stroj mohli v co nejkratším čase zprovoznit a 
pokračovat v práci.

Výběr z našeho dynamického sortimentu  
je zárukou vynikajících výsledků
Štěpkovače TP splňují všechny vaše požadavky na 
štěpkování, od rozlehlých soukromých zahrad po 
rozsáhlé projekty terénních úprav nebo těžby dřeva.  
S naším dosud nejširším sortimentem strojů a různých 
modelů bude vždy možné najít ten správný štěpkovač 
pro daný úkol a dostupnost v místě zpracování dřevní 
hmoty.

Jednoduchý a stručný přehled
Tato brožura obsahuje informace a základní technické 
specifikace pro kompletní sortiment štěpkovačů TP. Náš 
jednoduchý průvodce vám pomůže zvolit ten správný 
nástroj pro váš úkol.

Pokud chcete získat více informací, stáhněte si 
podrobné specifikace produktů a kompletní technické 
specifikace z našeho webu www.linddana.com. Pokud 
chcete probrat možnosti vhodné pro vaše požadavky a 
potřeby, neváhejte nás kontaktovat nebo se obraťte na 
svého místního distributora štěpkovačů TP.

Společnost Linddana poskytuje neustálou 
zákaznickou podporu pro nepřetržitý provoz
Společnost Linddana poskytuje podporu, aby zajistila 
účinný a bezproblémový provoz štěpkovačů po 
celou dobu jejich provozní životnosti. Nyní si můžete 
objednat sadu TP SERVICEBOX s náhradními díly pro 
důležité a nezbytné opotřebitelné díly stroje. Když se 
poté vyskytne událost vyžadující jejich dostupnost, 
budete připraveni a schopni minimalizovat prostoje. 
Navíc také nabízíme široký sortiment příslušenství, 
který  nám umožňuje daný stroj přizpůsobit vašim 
požadavkům.

ŠTĚPKOVÁNÍ
řešení šetrné k životnímu prostředí

Štěpkování se původně používalo převážně k účinnému 
odstraňování větví a rostlinného odpadu v oblastech, 
jako jsou parky nebo lesní porosty, ale s tím, jak se 
dřevní štěpka začala považovat za důležitý přírodní 
zdroj, dostalo štěpkování dřevní hmoty nový, 
ekonomický rozměr. Dřevní štěpka je cenná, pokud má 
konzistentní kvalitu a splňuje určené požadavky. 
Štěpkovače TP jsou zárukou, že tyto požadavky budou 
splněny. Naše kompletní produktová řada je navržena s 
ohledem na poskytování vysoce kvalitní dřevní štěpky, 
a u mnoha našich strojů lze seřizovat nože, aby bylo 
možné v závislosti na zamýšleném použití produkovat 
štěpku různé velikosti.

Velké množství štěpky je nyní využíváno jako palivo 
pro výrobu energie a vytápění, a pro průmyslové 
účely, jako je výroba MDF desek a papíru. Štěpka se 
navíc používá jako dekorativní pokrytí půdy nebo jako 
materiál pro povrchovou úpravu cest, který zastává roli 
odstraňovače plevele a snižuje nebo eliminuje nutnost 
používání chemických postřiků.

Lídři v oboru štěpkování 
dřevní hmoty

Společnost Linddana úspěšně navrhuje, vyrábí a prodává 
štěpkovače TP od roku 1980. V současnosti je tato 
dánská společnost lídrem na trhu s působivým 
sortimentem spolehlivých strojů.

Štěpkovače TP se vyznačují uživatelskou přívětivostí, 
robustní konstrukcí a vysokou účinností.

Specializované vývojové týmy jsou zárukou, že naše 
stroje splňují vysoké bezpečnostní požadavky moderních 
postupů při terénních úpravách a produkci biomasy.

Štěpkovače TP se prodávají po celém světě a jejich prodej 
je zajišťován kvalifikovanými prodejními organizacemi.
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TP 100, TP 130 a TP 160 TP 200 a TP 250 TP 230 a TP 270 TP 320 a TP 400Výborná volba do začátku …a tady jsou další Navrženo pro těžkou práci ... a ještě těžší

Nejmenší skupina štěpkovačů řady TP je, nehledě na 
jejich velikost, absolutně nejoblíbenější a v rámci tohoto 
segmentu trhu (bez jakýchkoliv pochybností) „nejlepší 
ve své třídě“. Tyto štěpkovače jsou zkonstruovány k 
efektivnímu drcení čerstvě nařezaných rostlinných 
materiálů.

Hlavní společné funkce modelů TP 130 a TP 160
• vodorovné podávací válce
• 90° řezný úhel
• rychlá výměna nožů bez seřizování
• štěpka je mimořádně vhodná pro účely vytápění

Modely TP 200 a TP 250 poskytují flexibilitu pro kácení 
stromů a terénní úpravy. Tyto štěpkovače zpracují vše, od 
poměrně malých větví po stromy do průměru až 250 mm. 
S kapacitou vyhovující náročným požadavkům lesních 
techniků, smluvních partnerů a dalších stran je model TP 
200 nejprodávanějším štěpkovačem společnosti Linddana. 
Model TP 250 je z hlediska designu a konstrukce v zásadě 
identický, ale jeho výkon a rozměry umožňují zpracovávat 
větší průměry.

Hlavní společné funkce modelů TP 200 a TP 250
• 90° řezný úhel
• vodorovné podávací válce
• rychlá výměna nožů bez seřizování
•  otevřený skládací trychtýř s ovládacím rámem zavěšeným 

na horní části
•  vyměnitelné obložení ve spodní části rotorové skříně a na 

břitech ejektoru

Modely TP 230 a TP 270 jsou jasnou volbou, když se má 
štěpka nakládat na vlek nebo když se štěpkování často 
provádí podél silnic nebo cest. Oba štěpkovače mají tažné 
zařízení. Trychtýř je natočen do strany ve vztahu ke směru 
jízdy, což usnadňuje podávání materiálu do štěpkovače, 
například při prořezávání větrolamů. Svislé podávací válce 
a 45° řezný úhel zajišťují silné a účinné vtahování i hodně 
zkroucených větví.

Hlavní společné funkce modelů TP 230 a TP 270
• natočený trychtýř
• 45° řezný úhel
• svislé podávací válce
• nastavitelné nože umožňující proměnlivou velikost štěpky 
• možnost používání TP NAVIJÁKU nebo hydraulické ruky
• integrované tažné zařízení
• TP PILOT / TP PILOT K

Modely TP 320 a TP 400 jsou vysoce výkonné štěpkovače, 
vhodné pro kácení řad stromů na úzkých místech a 
efektivní velkoobjemovou výrobu štěpky, například 
štěpkování celých stromů nebo výroba bio paliva. Stroje 
jsou z hlediska konstrukce a funkcí v zásadě identické. 
Jejich volba závisí na pečlivém zhodnocení rozsahu prací, 
požadavků na výkon a rozměrů štěpky.

Hlavní společné funkce modelů TP 320 a TP 400
• 30° řezný úhel
• svislé podávací válce
• nastavitelné nože umožňující proměnlivou velikost štěpky
• integrovaná příprava pro hydraulickou ruku
• inteligentní řízení se systémem TP PILOT K
• optimální pro kácení řad stromů na úzkých místech
•  energeticky optimalizováno pro výrobu štěpky určené k 

výrobě paliva
• řemenový pohon mezi vývodovou (PTO) a hlavní hřídelí

  Doporučeno, pokud má 60–70 % denně 
zpracovávaného materiálu tloušťku do 10 cm. 

  Doporučeno, pokud má 60–70 % denně 
zpracovávaného materiálu tloušťku do 10 cm. 

  Doporučeno, pokud má 60–70 % denně 
zpracovávaného materiálu tloušťku 5 cm a více. 

  Doporučeno, pokud je rozhodujícím faktorem 
maximální kapacita. 

TP 130 – uživatelsky přívětivý a kompaktní
Model TP 130 vám za vaše peníze nabízí tu nejvyšší 
možnou kapacitu a účinnost. Tento štěpkovač je 
optimalizovaný a zjednodušený bez snížení kvality nebo 
bezpečnosti. Hlavní rysy: hydraulicky poháněný podávací 
válec (se zuby uspořádanými podobně jako u žraločího 
chrupu) zajišťující obzvláště výkonné podávání, otočný 
ejektor, ovládací rám pro spouštění a zastavování, podávací 
válec se zpětným pohonem a dva nože.

• max. rozměry dřevní hmoty: ø130 mm, v 130 x š 220 mm
• požadavky na výkon: 18–45 kW (25–60 hp)
• počet nožů: 2 ks
• velikost štěpky: 8 mm
• kapacita: až 10 m3/hr
• hmotnost:  PTO = 516 kg 

MOBILE = 680 kg

TP 200 – výkonný a oblíbený štěpkovač
Není bez důvodu, že nejprodávanějším štěpkovačem TP je 
model TP 200. Tento model nabízí optimální kombinaci 
funkčnosti, rozměrů a kapacity při rutinních pracích v 
parcích či na zahradách a při terénních úpravách. Model TP 
200 je mimo jiné vybaven dvěma podávacími válci pro 
výkonné podávání materiálu, třemi noži, hydraulickým 
nastavováním velikosti štěpky, otočným ejektorem a 
vyměnitelným obložením v rotorové skříni (což pomáhá 
snížit náklady na údržbu).

• max. rozměry dřevní hmoty: ø200 mm, v 210 x š 265 mm
• požadavky na výkon: 30–85 kW (40–115 hp)
• počet nožů: 3 ks
• velikost štěpky: 4–10 mm
• kapacita: až 40 m3/hr
• hmotnost:  PTO = 700 kg 

MOBILE = 1350 kg (52 hp) 
MOBILE TURNTABLE = 1550 kg (52 hp)

TP 230 – jedinečná konstrukce s 90° trychtýřem
Výkonný štěpkovač se skládacím trychtýřem směřujícím 
do strany v pravém úhlu a s integrovaným tažným 
zařízením pro sběrný vlek. Díky oběma těmto zařízením 
je model TP 230 ideální pro práci podél silnic, cest a 
živých plotů, kde je hlavní prioritou účinné odstraňování 
větví a dřevěného odpadu. Zařízení je opatřeno třemi 
noži, svislými podávacími válci a 45° řezným úhlem, což 
také zajišťuje účinné štěpkování hodně zkroucených 
větví. Vyměnitelné obložení v rotorové skříni pomáhá 
snižovat náklady na údržbu. 

• max. rozměry dřevní hmoty: ø230 mm, v 230 x š 240 mm
• požadavky na výkon: 37–90 kW (50–120 hp)
• počet nožů: 3 ks
• velikost štěpky: 10–18 mm
• kapacita: až 54 m3/hr
• hmotnost:  PTO = 990 kg 

PTO K = 990 kg (bez hydraulické ruky a 
přípravy pro hydraulickou ruku) 
GREENLINE = 2500 kg

TP 320 – výkonný a inteligentní štěpkovač
U modelu TP 320 směřuje trychtýř přímo dozadu a je 
vysoce vhodný pro kácení řad stromů na úzkých místech a 
štěpkování celých stromů. Integrovaný kompaktní jeřábový 
systém představuje skvělou výhodu při práci na 
větrolamech podél silnic. Dva svislé podávací válce s 
výkonnými zuby a noži zajišťují vynikající podávací výkon, 
zatímco čtyři nože v párech na rotorovém disku výrazně 
snižují vibrace při štěpkování. Všechny funkce štěpkovače 
jsou řízeny pomocí inteligentního monitorovacího systému 
TP PILOT K, který při provozu zároveň chrání traktor před 
přetížením.

• max. rozměry dřevní hmoty: ø320 mm, v 320 x š 340 mm
• požadavky na výkon: 95–184 kW (130–250 hp)
• počet nožů: 4 ks (2 řezy na jednu otáčku) 
• velikost štěpky: 12–30 mm (u tvrdého dřeva max. 20 mm)
• kapacita: až 180 m3/hr
• hmotnost: PTO K = 2500 kg (bez hydraulické ruky)

TP 160 – účinný a vysoce univerzální
Účinný štěpkovač s hydraulickým podáváním a dvěma 
vodorovnými podávacími válci pro zajištění výkonného a 
účinného podávání větví a ostatního dřevěného odpadu. 
Hydraulické ovládání rychlosti podávacích válců 
umožňuje nastavování velikosti štěpky od 4 do 10 mm 
dle potřeby. Zařízení má navíc prvky jako je otočný 
ejektor, ovládací rám pro spouštění a zastavování, 
podávací válce se zpětným pohonem a dva nože.

• max. rozměry dřevní hmoty: ø160 mm, v 160 x š 220 mm
• požadavky na výkon: 22–59 kW (30–80 hp)
• počet nožů: 2 ks
• velikost štěpky: 4–10 mm
• kapacita: až 18 m3/hr
• hmotnost:  PTO = 585 kg 

MOBILE = 830 kg 
TRACK = 1195 kg

TP 250 – pro větší a náročnější úkoly
Model TP 250 z hlediska konstrukce a designu v zásadě 
odpovídá modelu TP 200, ale jeho rozměry umožňují 
zpracování veškerého materiálu, od větví silných jako prst 
po stromy s průměrem až 250 mm. Model TP 250 je mimo 
jiné k dispozici se dvěma hydraulickými podávacími válci, 
hydromotory paralelně propojenými potrubím, otočným 
ejektorem a vyměnitelným obložením v rotorové skříni (což 
pomáhá snížit náklady na údržbu).

• max. rozměry dřevní hmoty: ø250 mm, v 260 x š 350 mm
• požadavky na výkon: 45–104 kW (60–140 hp)
• počet nožů: 3 ks
• velikost štěpky: 4–13 mm
• kapacita: až 60 m3/hr
• hmotnost:  PTO = 1065 kg 

PTO K = 1030 kg (bez hydraulické ruky) 
MOBILE TURNTABLE = 2200 kg

TP 270 – vynikající kapacita s 45° trychtýřem
Výkonný štěpkovač s hydraulickými podávacími válci a 
řezným úhlem 45° zajišťuje dostatečnou kapacitu a 
výkonné podávání i velkých stromů. Štěpkovač lze 
obsluhovat ručně, s TP NAVIJÁKEM, nebo pomocí 
hydraulické ruky. Trychtýř je natočený v úhlu 45° ve směru 
jízdy a poskytuje optimální pracovní podmínky v prakticky 
libovolné situaci. Zařízení je vybaveno třemi noži, otočným 
ejektorem, tažným zařízením a vyměnitelným obložením v 
rotorové skříni (což pomáhá snížit náklady na údržbu).

• max. rozměry dřevní hmoty: ø270 mm, v 280 x š 290 mm
• požadavky na výkon: 75–150 kW (100–200 hp)
• počet nožů: 3 ks
• velikost štěpky: 11–21 mm
• kapacita: až 76 m3/hr
• hmotnost:  PTO = 1385 kg 

PTO K = 1345 kg (bez hydraulické ruky a 
přípravy pro hydraulickou ruku) 
PTO K F = 1345 kg

TP 400 – čistý výkon a účinnost
TP 400 je optimální štěpkovač pro výrobu štěpky v 
profesionálním lesnictví. Má dostatečnou kapacitu pro 
výrobu téměř 150 m3 štěpky za hodinu. Seznam 
standardního vybavení je dlouhý a obsahuje rotor se čtyřmi 
noži, což výrazně snižuje vibrace, hydraulický řemenový 
pohon mezi vývodovou hřídelí a rotorem, automatické 
nastavování rychlosti podávacího válce, integrovanou 
vysokotlakou hydrauliku a dělený rotorový kryt s 
hydraulickým otevíráním. Působivý monitorovací systém TP 
PILOT inteligentně řídí všechny operace pro maximalizaci 
účinnosti a minimalizaci stresu.

• max. rozměry dřevní hmoty: ø400 mm, v 400 x š 440 mm
• požadavky na výkon: 147–294 kW (200–400 hp)
• počet nožů: 4 ks (2 řezy na jednu otáčku)
• velikost štěpky: 15–40 mm (u tvrdého dřeva max. 25 mm)
• kapacita: až 400 m3/hr
• hmotnost:  PTO K = 2950 kg (bez hydraulické ruky) 

COMPACT K = 3200 kg (bez hydraulické ruky)

TP 100 – největší z nejmenších
TP 100 je robustní bubnový štěpkovač 
s nahoru směřujícím trychtýřem. Jedná 
se o malé, kompaktní a extrémně 
účinné zařízení. Je obzvláště užitečný ve 
stísněných prostorách a když je výkon 
traktoru nižší než 40 hp.

•  max. rozměry dřevní hmoty: ø100 mm,  
v 150 x š 275 mm

• požadavky na výkon: 11–29 kW (15–40 hp)
• počet nožů: 2 ks (oboustranné)
• velikost štěpky: 5–20 mm
• kapacita: až 7 m3/hr
• hmotnost: PTO = 195 kg

TP 130 PTO

TP 100 PTO

TP 130 MOBILE (25 hp Kohler)

TP 160 PTO TP 160 MOBILE (35 hp Lombardini) TP 160 TRACK (35 hp Lombardini)

TP 200 PTO TP 200 MOBILE TURNTABLE (52 hp Hatz)TP 200 MOBILE (52 hp Hatz)

TP 250 PTO TP 250 MOBILE TURNTABLE (72 hp Hatz)TP 250 PTO K

TP 230 PTO s TP NAVIJÁKEM TP 230 GREENLINETP 230 PTO K s hydraulickou rukou

TP 270 PTO s TP NAVIJÁKEM TP 270 PTO K FTP 270 PTO K

TP 320 PTO K

TP 400 PTO K TP 400 COMPACT K


