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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.

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

Příslušenství a volitelné vybavení pro 
štěpkovače TP

„ Přizpůsobte si 
štěpkovač TP danému 
úkolu“
Společnost Linddana se intenzivně soustřeďuje na to, aby vám štěpkovač TP 
poskytoval maximální možnou přidanou hodnotu. V našem rozsáhlém sortimentu 
produktů najdete to správné zařízení, které bude vyhovovat vašim potřebám. Náš 
výběr příslušenství a volitelného vybavení dále zvyšuje funkčnost štěpkovače a 
umožňuje stroj přizpůsobit konkrétním úkolům.

Pokud potřebujete pomoc s rozhodnutím, který model si zvolit, můžete nás 
kdykoliv kontaktovat nebo se můžete obrátit na svého distributora TP. Zde obdržíte 
rady týkající se správné volby příslušenství při nákupu nového stroje nebo pro 
štěpkovač TP, který již vlastníte.

Podívejte se, jaké máte možnosti
Tato brožura obsahuje obecný přehled nejdůležitějšího příslušenství a volitelného 
vybavení, které je k dispozici pro štěpkovače TP. Poskytuje veškeré základní 
informace o funkcích a používání příslušenství, a informace o tom, které modely TP 
jsou nejvhodnější.V konečném důsledku vám to usnadní vaši volbu.
Většinu typů vybavení lze přirozeně také nainstalovat až po koupi stroje. 

Náležitá péče
Provádění rutinní údržby zajistí hladký chod štěpkovače. Pokud si zvolíte například 
naši sadu TP SERVICEBOX nebo TP SADU NÁŘADÍ, budete vždy připraveni na 
nenadálou událost.

Objednávejte – nebo si zjistěte další informace
Pokud si chcete objednat příslušenství nebo volitelné vybavení, kontaktujte svého místního distri-
butora štěpkovačů TP. Zde před přijetím rozhodnutí získáte profesionální rady a další informace.

Další podrobnosti a specifikace pro příslušenství a volitelné vybavení TP získáte na webu 
www.linddana.com.
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Distributor

Dodavatel
L.E.S. CR spol. s r.o.
Okrouhlo 
CZ-254 01 Jílové u Prahy 
T +420 313 033 170 
F +420 313 033 171 
Mail  obchod@lescr.cz 

janauer@lescr.cz 
blohon@lescr.cz

Web www.lescr.cz 



Průvodce volitelnou výbavou
Hydraulická ruka a příprava pro 
hydraulickou ruku TP GREENLINE a TP NAVIJÁK

Potřebujete změnit výšku nebo 
délku ejektoru? Ejektor u 
štěpkovačů TP lze prodloužit 
vodorovně i svisle, aby vyhovoval 
danému úkolu. Pro dosažení 
požadovaného výsledku lze 
zkombinovat několik ejektorů 
dohromady.

TP PŘÍPRAVA PRO HYDRAULICKOU RUKU je speciálně navržený rám tvaru A pro 
hydraulickou ruku, který lze namontovat přímo na tříbodový závěs traktoru. Toto 
řešení poskytuje vynikající flexibilitu při používání hydraulické ruky se štěpkovačem 
nebo bez něj, tj. v kombinaci s vlekem.

Udělejte požadovanou práci v jedné operaci. TP GREENLINE je vůz s výklopnou korbou  
o objemu 7 m3, se štěpkovačem TP 230 PTO a se speciálně navrženým táhlem. Toto 
kompaktní řešení zajišťuje snadné manévrování s traktorem a štěpkovačem, zatímco vůz  
s výklopnou korbou sbírá štěpku.

Ejektory – více  
kombinací

TP PŘÍPRAVA PRO HYDRAULICKOU RUKU zajišťuje vynikající flexibilitu TP GREENLINE – vše během jednoho výrobního cyklu

Bezpečnost a servis

TP SADA NÁŘADÍ obsahuje všechno nářadí potřebné pro 
každodenní údržbu štěpkovačů TP.
K dispozici pro všechny štěpkovače TP.

TP SERVICEBOX obsahuje veškeré potřebné opotřebitelné 
součásti pro váš štěpkovač TP. Zajišťuje rychlou výměnu, 
takže můžete brzy znovu pracovat.
K dispozici pro všechny štěpkovače TP.

Poloha zadních světel traktoru 
může vyžadovat připevnění 
doplňkových zadních světel v 
souladu s dopravními předpisy.

Jednoduchý zámek tažného 
zařízení pro mobilní štěpkovače, 
jako ochrana proti krádeži.

Kompaktní TP NAVIJÁK je robustní a praktická pomůcka, která je schopná do štěpkovače 
vtahovat velké větve a stromy. V kombinaci s bezdrátovým dálkovým ovládáním vypadá 
štěpkování dřeva téměř jako hra.

Tažná síla: 1400 kg. 
Rychlost: 0,45 m/s. při 1000 ot./min.
Délka lana: 35 m (6mm lano)

Zámek tažného zařízení TP SADA NÁŘADÍ – všechno nezbytné nářadí

TP SERVICEBOX – vždy připraveniSada nasazovacích magne-
tických světel – abyste 
mohli jezdit po silnici

TP NAVIJÁK – usnadňuje práci

Praktický nástroj pro ovládání podávacích válců štěpkovače během provozu, když je 
obsluha v jiném vozidle.

Společnost Linddana využívá pouze robustní a spolehlivé hydraulické ruky Mowi vyráběné 
pro účely efektivní hospodářské úpravy lesů. Tyto hydraulické ruky jsou vybaveny mecha-
nickým paralelním vedením, díky kterému jsou optimálním řešením pro štěpkovače. Díky 
tomu není při plnění štěpkovače nutné upravovat výšku. Paralelní vedení znamená, že při 
odtahování není nutné měnit výšku. Přínos: méně pohybů joystickem a větší ergonomie.

Součástí našich řešení s hydraulickou rukou je otáčecí ústrojí a drapák. 
Drapák lze získat ve velikostech 0,16 m2 (16 R) a 0,2 m2 (22 R).

Můžete vybírat mezi dvouručním, jednoručním nebo bezdrátovým joystickem pro 
jednoduché ovládání štěpkovačů TP s ovládacím panelem TP PILOT K a hydraulickou rukou 
Mowi. Toto řešení se dodává připravené k zapojení bez nutnosti dalšího nastavování.

Dálkové ovládání – zpětný chod podávacích válců

Hydraulická ruka

Joystick pro jednoduché ovládání

Robustní integrované tažné zařízení 
pro dvoukolový vlek
Maximální přípustný svislý tlak (tlak 
táhla) = 500 kg

Převodovka otáček dokáže zvýšit otáčky 
rotoru z 540 na 1000 ot./min. To je 
ideální řešení, když má vývodová hřídel 
traktoru otáčky pouze 540 ot./min. a 
štěpkovač musí fungovat na plný výkon.

Pozor! Maximální výkon traktoru pro 
vývodovou hřídel nesmí překročit 70 hp 
při 540 ot./min, nebo 108 hp při 1000 
ot./min.

TP lámací prsty optimalizují kvalitu 
štěpky. Lze je použít v případě, kdy jsou 
kladeny mimořádné nároky na jednot-
nost a rozměry štěpky. Lamače třísek se 
dodávají v různých provedeních v 
závislosti na typu požadované štěpky. 

Nízko položené dno optimalizuje úhel 
vývodové hřídele, když je vývodová 
hřídel traktoru méně než 50 cm nad 
zemí.

Otáčecí ústrojí je nezbytnou součástí 
doplňkového vybavení, když musí být 
štěpkovač k traktoru připojený zepředu.

Pozor! Maximální výkon traktoru pro 
vývodovou hřídel nesmí překročit 70 hp 
při 540 ot./min, nebo 108 hp při 1000 
ot./min.

Ovládací panel TP PILOT umožňuje 
následující funkce:
•  sledování otáček, které slouží jako 

ochrana před přetížením traktoru,
•  odečítání hodnot pro otáčky 

podávacích válců a rotorového 
disku,

•  záznam aktuálního provozního času 
a celkového počtu hodin provozu.

Integrované tažné zařízení pro dvoukolový vlek

Převodovka otáček zvyšuje otáčky rotoru

Lámací prsty – vyšší kvalita štěpky

Nízko položené dno optimalizující úhel vývodové hřídele

Otáčecí ústrojí – pro přední montáž

TP PILOT – ovládací a monitorovací systém

Prodloužení ejektoru Lze použít pro

Svislý ejektor 0,5 m TP 130, 160, 200, 250, 230, 270

Vodorovný ejektor 1,0 m TP 130, 160

Svislý ejektor 0,35 m TP 200

Vodorovný ejektor 1,5 m TP 200, 250, 230, 270

Sklopný ejektor TP 200, 250, 230, 270

Dlouhý ejektor přes traktor 3,9 m TP 250 PTO K, 230 PTO K, 270 PTO K

Hydraulické otáčení ejektoru 1,0 m TP 320, 400

Hydraulické otáčení ejektoru, včetně pro-
dlouženého ejektoru 3,9 m

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

Hydraulické otáčení ejektoru TP 230, 250, 270, 320, 400

Lze použít pro

TP 160, 200, 250

Lze použít pro

TP 160

Lze použít pro

TP 200

Lze použít pro

TP 200

Typ B lze použít pro

TP 200, 250, 230, 270

Lze použít pro

TP 130, 160, 200, 250,

Typ A lze použít pro

Všechny štěpkovače TP (kromě TP 100)

Typ hydraulické ruky Lze použít pro

Mowi P20: dosah 4,7 m
Drapák TG 16R a otočné ústrojí 3t

TP 230 PTO K, 250 PTO K

Mowi P30: dosah 5,7 m
Drapák TG 16R a otočné ústrojí 3t

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

Mowi 400: dosah 6,2 m
Drapák TG 22R a otočné ústrojí 4t

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

Mowi 400 se svislou přírubou: dosah 6,8 m
Speciálně přizpůsobený drapák TG22R a otočné ústrojí 4t

TP 400 COMPACT

Joystick Lze použít pro

Dvouruční joystick, včetně elektronického ventilu Danfoss 
PVG 32/5, kompletní sada kabelů TP spolu s TP NOSIČEM a TP 
OPĚRKOU RUKY

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

Jednoruční joystick, včetně elektronického ventilu Danfoss PVG 
32/5 a kabelů TP spolu s TP NOSIČEM a TP OPĚRKOU RUKY

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

Bezdrátový joystick včetně radiově řízených jednotek
TP 250 PTO K, 230 PTO K, 270 PTO K, 
320 PTO K, 400 PTO K

Lze použít pro

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

V kombinaci s hydraulickou rukou MOWI P20, P30 
nebo 400

Lze použít pro

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

TP NAVIJÁK Lze použít pro

Montáž na štěpkovač a pohon pomocí hydraulického systému stroje TP 230 PTO, 270 PTO

Montáž jako výše, včetně opěrné nohy pro stabilizaci vozíku s výklopnou korbou TP GREENLINE

Montáž na rameno hydraulické ruky a pohon prostřednictvím hydraulického 
systému traktoru

Hydraulické ruky Mowi

Doplňkové vybavení
• Ocelový řetěz: model G-80, 7 mm s lesnickým hákem a spojovacím článkem
• Stromové kleště: maximální šířka úchopu 300 mm, kapacita zvedání 800 kg
• Doplňkové lano: 35 m (6 mm silné)

Lze použít pro

Všechny mobilní štěpkovače TP

Lze použít pro

Všechny štěpkovače TP PTO


