POWERED BY

ŠTĚPKOVAČ / W. CHIPPER

LS 160 P Track

LS 160 PG Track

ŠTĚPKOVAČ / W. CHIPPER

LS 160 T (540)

LS 160 T (1000)

Kód / Code

LC-14502

LC-16500

Kód / Code

LC-13001

LC-13000

Délka / Length

3000 mm (transport 2385 mm)

3000 mm (transport 2385 mm)

Délka / Length

2265 mm (transport 1905 mm)

2265 mm (transport 1905 mm)

Šířka / Width

1360 mm

1360 mm

Šířka / Width

1280 mm

1280 mm

Výška / Height

2530 mm (transport 1945 mm)

2530 mm (transport 1945 mm)

Výška / Height

2350 mm (transport 1760 mm)

2350 mm (transport 1760 mm)

Hmotnost / Weight

1200 kg

1200 kg

Hmotnost / Weight

568 kg

568 kg

Výkon / Load

12 ÷ 16 m / h

12 ÷ 16 m / h

Výkon / Load

12 ÷ 16 m / h

12 ÷ 16 m3 / h

Max. průměr / Max. diameter

160 mm

160 mm

Max. průměr / Max. diameter

160 mm

160 mm

Počet nožů / Number of blades

2

2

Počet nožů / Number of blades

2

2

Délka štěpky / Length of chips

5 ÷ 15 mm

5 ÷ 15 mm

Délka štěpky / Length of chips

5 ÷ 15 mm

5 ÷ 15 mm

MOTOR / ENGINE

KOHLER ECH 749

KOHLER ECH 749

NÁHON / DRIVE

Výkon motoru / Power output

19,8 kW (26,5 HP)

19,8 kW (26,5 HP)

Výkon PTO / PTO power

30 ÷ 55 HP

30 ÷ 55 HP

Palivo / Fuel

BENZIN / GASOLINE (E5)

NAFTA / DIESEL (B7) / LPG

Otáčky PTO / PTO

540 ot/min, rpm

1000 ot/min, rpm

Závěs / Hinge

3 bod, kat. 1, 2 / Three-point 1 or 2 3 bod, kat. 1, 2 / Three-point 1 or 2

3

3

LS 160 P Track je výkonný kompaktní štěpkovač dřevní hmoty pro maximální průměr vkládaného materiálu 160 mm. Je určen k likvidaci větví s listím i jehličím,
kmenů, keřů, kůry a dalších nadzemních částí rostlin nebo k výrobě štěpky. Otočná horní stavba štěpkovače umožňuje přímý přístup ke vkládacímu žlabu z
jakékoli strany. Verze PG má provoz na benzín a LPG.
The chipper LS 160 P Track is a compact machine intended for disposal of wood waste, twigs, bark, branch-wood and other above-ground biomass, for
chipping of redundant timber such as sticks, deals, pickets etc. and also for manufacture of chips from aforesaid materials. It can dispose all these materials
with diameters up to 160 mm. The PG version operates on petrol and LPG.

LS 160 DW Track

Kardan / Cardan

004542

004542

LS 160 T je výkonný kompaktní štěpkovač dřevní hmoty pro maximální průměr vkládaného materiálu 160 mm a pro agregaci za traktor. Je určen k likvidaci
větví s listím i jehličím, kmenů, keřů, kůry a dalších nadzemních částí rostlin nebo k výrobě štěpky.
The chipper LS 160 T is a compact machine intended for disposal of wood waste with diameters up to 160 mm. It should be coupled to a tractor with
a corresponding three-point linkage (cat. 1 or 2).

LS 160 DW Track

ŠTĚPKOVAČ / WOOD CHIPPER

LS 160 TT (1000)

Kód / Code

LC-12000

Kód / Code

LC-13501

Délka / Length

2610 mm (transport 2250 mm)

Délka / Length

2350 mm (transport 2110 mm)

Šířka / Width

1440 mm

Šířka / Width

1400 mm

Výška / Height

2535 mm (transport 1950 mm)

Výška / Height

2590 mm (transport 1990 mm)

Hmotnost / Weight

1335 kg

Hmotnost / Weight

740 kg

Výkon / Load

12 ÷ 16 m3 / h

Výkon / Load

12 ÷ 16 m3 / h

Max. průměr / Max. diameter

160 mm

Max. průměr / Max. diameter

160 mm

Počet nožů / Number of blades

2

Počet nožů / Number of blades

2

Délka štěpky / Length of chips

5 ÷ 15 mm

Délka štěpky / Length of chips

5 ÷ 15 mm

MOTOR / ENGINE

KOHLER KDW 1404 (STAGE 5, EPA)

NÁHON / DRIVE

Výkon motoru / Power output

18,8 kW (25 HP)

Výkon PTO / PTO power

30 ÷ 55 HP

Palivo / Fuel

NAFTA / DIESEL (B7)

Otáčky PTO / PTO

1000 ot/min, rpm

Závěs / Hinge

3 bod, kat. 2 / Three-point 2

Zadní závěs / Rear hinge

přívěs 8t / trailer 8t

The chipper LS 160 DW Track is a compact machine intended for disposal of wood waste, twigs, bark, branch-wood and other above-ground biomass, for
chipping of redundant timber such as sticks, deals, pickets etc. and also for manufacture of chips from aforesaid materials. It can dispose all these materials
with diameters up to 160 mm. Its tiltable frame enables to reach slopes with climbing ability up to 30°.

Kardan / Cardan

004542

The chipper LS 160 TT is a compact machine intended for disposal of wood waste, twigs, bark, branch-wood and other above-ground biomass, for chipping of redundant timber such
as sticks, deals, pickets etc. and also for manufacture of chips from aforesaid materials. It can dispose all these materials with diameters up to 160 mm.

LS 95 T (540)

ŠTĚPKOVAČ / WOOD CHIPPER

LS 200 T (750 ÷ 1000)

LZ-1109

Kód / Code

LS-3501

Délka / Length

1530 mm

Délka / Length

2555 mm (transport 2155 mm)

Šířka / Width

860 mm

Šířka / Width

1450 mm (transport 1515 mm)

Výška / Height

1540 mm

Výška / Height

2915 mm (transport 2225 mm)

Hmotnost / Weight

150 kg

Hmotnost / Weight

980 kg

Výkon / Load

1,6 ÷ 2,8 m3 / h

Výkon / Load

10 ÷ 15 m3 / h

Max. průměr / Max. diameter

80 mm

Max. průměr / Max. diameter

200 mm

Počet nožů / Number of blades

2

Počet nožů / Number of blades

2

Délka štěpky / Length of chips

4 ÷ 6 mm

Délka štěpky / Length of chips

10 ÷ 50 mm

Otáčky PTO / PTO

540 ot/min, rpm

Výkon PTO / PTO power

40 ÷ 80 HP

Závěs / Hinge

3-bod, kat. 1, 1N / 3-point 1, 1N

Otáčky PTO / PTO

750 ÷ 1000 ot/min, rpm

Závěs / Hinge

3 bod, kat. 2 / Three-point 2

Zadní závěs / Rear hinge

přívěs 8t / trailer 8t

004120

Štěpkovač LS 95 se vyznačuje vysokým výkonem a jednoduchou konstrukcí. Stroj je vybaven dvěma řezacími noži a protiostřím. Vkládání štěpkovaného
materiálu je gravitační, což znamená, že materiál vložený do násypky sám klouže k řezacímu ústrojí. Ergonomická madla a velká pojezdová kola maximálně
usnadní manipulaci se strojem. Pro pohon je zapotřebí vývodový hřídel s 540 ot./min.
The chipper LS 95 can be characterized by high power output and simple design. This chipper is equipped with two cutting blades and one fixed counter
blade. Loading of materials to be chipped between the loading rolls is realised by gravity only, i.e. there is no other mechanism required. For machine drive
you need also PTO shaft assembly for 540 rpm.

LASKI, s.r.o., Blíšťka 263, 798 17 Smržice, Czech Republic, Tel.: +420 582 305 740

LS 200 T

NÁHON / DRIVE

NENÍ V CENĚ / NOT INCLUDED

2021

LS 160 TT je výkonný kompaktní štěpkovač dřevní hmoty pro maximální průměr vkládaného materiálu 160 mm. Je určen k likvidaci větví s listím i jehličím, kmenů, keřů, kůry a dalších
nadzemních částí rostlin nebo k výrobě štěpky. Otočná horní stavba štěpkovače umožňuje přímý přístup ke vkládacímu žlabu z jakékoli strany.

Kód / Code

Kardan / Cardan

LS 160 TT

NENÍ V CENĚ / NOT INCLUDED

ŠTĚPKOVAČ / WOOD CHIPPER

NÁHON / DRIVE

2021

Komunální
technika
Environmental Machines

NENÍ V CENĚ / NOT INCLUDED

ŠTĚPKOVAČ / WOOD CHIPPER

LS 160 DW Track je výkonný kompaktní štěpkovač dřevní hmoty pro maximální průměr vkládaného materiálu 160 mm. Je určen k likvidaci větví s listím i
jehličím, kmenů, keřů, kůry a dalších nadzemních částí rostlin nebo k výrobě štěpky. Otočná horní stavba štěpkovače umožňuje přímý přístup ke vkládacímu
žlabu z jakékoli strany. Naklápěcí rám podvozku umožňuje zvýšení svahové dostupnosti stroje v terénu až na 30°.

LS 95 T

3

LS 160 T

NENÍ V CENĚ / NOT INCLUDED
Kardan / Cardan

004542

Štěpkovač je určen k likvidaci větví, kmenů, keřů, kůry a dalších nadzemních částí rostlin nebo výrobě štěpky z uvedených materiálů a dále příp. k likvidaci nepotřebného řeziva jako
jsou např. tyče, prkna, kůly. Štěpkovačem je možné zpracovávat výše uvedené kruhové materiály do průměru 200 mm, nebo plochých materiálů o tloušťce 60 mm.
This chipper is designed for disposal of wood waste, twigs, bark, branch-wood and other above-ground biomass or for manufacture of chips from aforesaid materials and also for
disposal of redundant timber such as sticks, deals, pickets etc. The chipper can dispose all these materials with diameter up to 200 mm or flat plates with thickness up to 60 mm.

Změna údajů vyhrazena / All information may change any time

Frézy na pařezy - Štěpkovače - Drážkovače - Vysavače listí
Stump Cutters - Chippers - Trenchers - Leaf Vacuums
LASKI, s.r.o., Blíšťka 263/16, 798 17 Smržice
Czech Republic
Tel.: +420 582 305 740, +420 582 305 741
e-mail: info@laski.cz

www.laski.cz
Distributor:

Štěpkovače / Wood Chippers

LS 160 P Track

LS 65

LS 160 DWB

ŠTĚPKOVAČ / WOOD CHIPPER

LS 160 DWB (O2)

Kód / Code

LC-10003

Délka / Length

3485 mm (transport 3155 mm)

Šířka / Width

1590 mm

1595 mm

Výška / Height

2500 mm (transport 1920 mm)

Výška / Height

2080 mm

Hmotnost / Weight

830 kg

0,9 ÷ 1,6 m / h

Hmotnost / Weight

630 kg

Varianta / Variant

Nájezdová brzda / Overrun Break

51 mm

Varianta / Variant

Nájezdová brzda / Overrun Break

Výkon / Load

12 ÷ 16 m3 / h

Počet nožů / Number of blades

2

Výkon / Load

3÷8m /h

Max. průměr / Max. diameter

160 mm

Délka štěpky / Length of chips

4 ÷ 6 mm

Max. průměr / Max. diameter

100 mm

Počet nožů / Number of blades

2
5 ÷ 15 mm

LS 65

ŠTĚPKOVAČ / WOOD CHIPPER

LS 100/27 CB

Kód / Code

LZ-1004

Kód / Code

LS-7006

Délka / Length

1250 mm

Kód - Nebrzděná varianta / Code - Unbraked variant

LS-7001

Šířka / Width

560 mm

Délka / Length

3680 mm (transport 3160 mm)

Výška / Height

1260 mm

Šířka / Width

Hmotnost / Weight

95 kg

Výkon / Load
Max. průměr / Max. diameter

3

(LS 100/27 C)

3

MOTOR / ENGINE

KOHLER CH 395

Počet nožů / Number of blades

4

Délka štěpky / Length of chips

Výkon motoru / Power output

7,1 kW (9,5 HP)

Délka štěpky / Length of chips

11 mm

MOTOR / ENGINE

KOHLER KDW 1404 (STAGE 5, EPA)

Palivo / Fuel

BENZIN / GASOLINE (E5)

MOTOR / ENGINE

KOHLER CH 740

Výkon motoru / Power output

18,8 kW (25 HP)

Výkon motoru / Power output

18,6 kW (25 HP)

Palivo / Fuel

NAFTA / DIESEL (B7)

Palivo / Fuel

BENZIN / GASOLINE (E5)

Lehký štěpkovač LS 65/CH se vyznačuje vysokým výkonem a jednoduchou konstrukcí. Motor je s řezacím ústrojím spojen klínovým řemenem. Stroj je vybaven
dvěma řezacími noži a protiostřím. Vkládání štěpkovaného materiálu je gravitační, což znamená, že materiál vložený do násypky sám klouže k řezacímu ústrojí.
Na vyhazovací komínek štěpkovače je možné připevnit prodyšný pytel.

LS 100/27 je štěpkovač dřevní hmoty pro maximální průměr vkládaného materiálu 100 mm. Je určen k likvidaci větví, kmenů, keřů a dalších nadzemních
částí rostlin. Štěpkovač je vybaven hydraulicky poháněným vkládacím válcem s automatickým systémem proti přetížení spalovacího motoru, počítadlem
motohodin (celkové/denní), otočným vyfukovacím komínem, který lze sklopit.

LS 160 DWB je výkonný kompaktní štěpkovač dřevní hmoty pro maximální průměr vkládaného materiálu 160 mm. Je určen k likvidaci větví s listím i jehličím,
kmenů, keřů, kůry a dalších nadzemních částí rostlin nebo k výrobě štěpky. Otočná horní stavba štěpkovače umožňuje přímý přístup ke vkládacímu žlabu z
jakékoli strany. Pro tažení stále stačí řidičský průkaz skupiny B, ale s rozšířením B96 (nedělají se písemné testy).

The chipper LS 65/CH can be characterized by high power output and simple design. Transmission of power from the engine to the chipping device is based
on V-belt gearing. This chipper is equipped with two cutting blades and one fixed counter blade. The chipper is also ready for chips collecting into bags made
from air-permeable fabric and fitted on its discharge duct.

The chipper LS 100/27 is designed for disposal of wood waste, twigs, branch-wood and other above-ground biomass. It can dispose all these materials with
diameters up to 100 mm. The chipper is also equipped with a loading roll hydraulically controlled and linked to an automatic system as overload protection
of its combustion engine.

The chipper LS 160 DWB is a compact machine intended for disposal of wood waste, twigs, bark, branch-wood and other above-ground biomass, for chipping
of redundant timber such as sticks, deals, pickets etc. and also for manufacture of chips from aforesaid materials. It can dispose all these materials with
diameters up to 160 mm. For towing you need only a driver‘s license, group B, may be completed with B96 (no written tests).

LS 95

LS 95/GX

LS 95/CH

ŠTĚPKOVAČ / W. CHIPPER

LS 160 PB

LS 160 PGB

Kód / Code

LZ-1101

LZ-1102

Kód / Code

LC-14001

LC-16001

Kód - Nesený / Code - Tractor-mounted

LZ-1107

LZ-1108

Kód - Nebrzděná vari. / Code - Unbraked vari.

LC-14000

Délka / Length

1530 mm

1530 mm

Délka / Length

3485 mm (transport 3155 mm)

3485 mm (transport 3155 mm)

Šířka / Width

800 mm

800 mm

Šířka / Width

1590 mm

Výška / Height

1580 mm

1580 mm

Výška / Height

Hmotnost / Weight

130 kg

130 kg

Výkon / Load

1,6 ÷ 2,8 m / h

Max. průměr / Max. diameter

80 mm

Počet nožů / Number of blades

POWERED BY

100%

LS 160 PPBS

LS 160 DWBS

Kód / Code

LC-17002

LC-10002

Délka / Length

3605 mm (transport 3525 mm)

3605 mm (transport 3525 mm)

Šířka / Width

1800 mm

1800 mm

1590 mm

Výška / Height

2675 mm (transport 2095 mm)

2675 mm (transport 2095 mm)

2500 mm (transport 1920 mm)

2500 mm (transport 1920 mm)

Hmotnost / Weight

930 kg

930 kg

Hmotnost / Weight

730 kg

750 kg

Min. 430 mm / Max. 1060 mm

Min. 430 mm / Max. 1060 mm

1,6 ÷ 2,8 m / h

Varianta / Variant

Nájezdová brzda / Overrun Break Nájezdová brzda / Overrun Break

Stavitelné oje /
Height-adjustable drawbar

80 mm

Výkon / Load

12 ÷ 16 m3 / h

12 ÷ 16 m3 / h

Výkon / Load

12 ÷ 16 m3 / h

12 ÷ 16 m3 / h

2

2

Max. průměr / Max. diameter

160 mm

160 mm

Max. průměr / Max. diameter

160 mm

160 mm

Délka štěpky / Length of chips

4 ÷ 6 mm

4 ÷ 6 mm

Počet nožů / Number of blades

2

2

Počet nožů / Number of blades

2

2

MOTOR / ENGINE

HONDA GX 390

KOHLER CH 440

Délka štěpky / Length of chips

5 ÷ 15 mm

5 ÷ 15 mm

Délka štěpky / Length of chips

5 ÷ 15 mm

5 ÷ 15 mm

Výkon motoru / Power output

8,7 kW (11,7 HP)

10 kW (14 HP)

MOTOR / ENGINE

KOHLER ECH 749

KOHLER ECH 749

MOTOR / ENGINE

KOHLER ECH 980

KOHLER KDW 1404 (STAGE 5, EPA)

Palivo / Fuel

BENZIN / GASOLINE (E5)

BENZIN / GASOLINE (E5)

Výkon motoru / Power output

19,8 kW (26,5 HP)

19,8 kW (26,5 HP)

Výkon motoru / Power output

28,3 kW (38 HP)

18,8 kW (25 HP)

Palivo / Fuel

BENZIN / GASOLINE (E5)

BENZIN / GASOLINE (E5) / LPG

Palivo / Fuel

BENZIN / GASOLINE (E5)

NAFTA / DIESEL (B7)

3

3

(LS 160 P)

LC-16000

(LS 160 PG)

POWERED BY

LS 160 PB je výkonný kompaktní štěpkovač dřevní hmoty pro maximální průměr vkládaného materiálu 160 mm. Je určen k likvidaci větví s listím i jehličím,
kmenů, keřů, kůry a dalších nadzemních částí rostlin nebo k výrobě štěpky. Otočná horní stavba štěpkovače umožňuje přímý přístup ke vkládacímu žlabu z
jakékoli strany. Stroj je vybaven úsporným motorem se vstřikováním paliva. Verze PG má provoz na benzín a LPG.

LS 160 BS je výkonný kompaktní štěpkovač dřevní hmoty pro maximální průměr vkládaného materiálu 160 mm. Je určen k likvidaci větví s listím i jehličím, kmenů, keřů, kůry a dalších
nadzemních částí rostlin nebo k výrobě štěpky. Otočná horní stavba štěpkovače umožňuje přímý přístup ke vkládacímu žlabu z jakékoli strany. Podvozek je vybaven stavitelnou ojí
pro připojení pomocí koule nebo oka. Pro tažení stále stačí řidičský průkaz skupiny B, ale s rozšířením B96 (nedělají se písemné testy).

The chipper LS 160 PB is a compact machine intended for disposal of wood waste, twigs, bark, branch-wood and other above-ground biomass, for chipping
of redundant timber such as sticks, deals, pickets etc. and also for manufacture of chips from aforesaid materials. It can dispose all these materials with
diameters up to 160 mm. This machine is equipped with an environmentally-friendly engine with fuel injection. The PG version operates on petrol and LPG.

The chipper LS 160 BS is a compact machine intended for disposal of wood waste, twigs, bark, branch-wood and other above-ground biomass, for chipping of redundant timber such
as sticks, deals, pickets etc. and also for manufacture of chips from aforesaid materials. It can dispose all these materials with diameters up to 160 mm. Its chassis frame is equipped
with a height-adjustable drawbar for ball or eye coupling. For towing you need only a driver‘s license, group B, may be completed with B96 (no written tests).

ŠTĚPKOVAČ / WOOD CHIPPER

LS 95 ES

LS 95 A

ŠTĚPKOVAČ / WOOD CHIPPER

LS 160 PPB

Kód / Code

LZ-1110

LS-1111

Kód / Code

LC-17001

Délka / Length

1500 mm

1730 mm

Kód - Nebrzděná varianta / Code - Unbraked variant

LS-17000

Šířka / Width

790 mm

790 mm

Délka / Length

Výška / Height

1530 mm

1530 mm

Šířka / Width

Hmotnost / Weight

222 kg

280 kg

Pojezd / Travel

12V - 0,3 kW

48V - 0,3 kW

Výkon / Load

1,6 ÷ 2,8 m3 / h

Max. průměr / Max. diameter
Počet nožů / Number of blades

LS 160 PPB

LS 160 AB

ŠTĚPKOVAČ / WOOD CHIPPER

LS 160 AB

Kód / Code

LC-15000

Délka / Length

3485 mm (transport 3155 mm)

3485 mm (transport 3155 mm)

Šířka / Width

1590 mm

1590 mm

Výška / Height

2500 mm (transport 1920 mm)

Výška / Height

2500 mm (transport 1920 mm)

Hmotnost / Weight

950 kg

Hmotnost / Weight

750 kg

Varianta / Variant

Nájezdová brzda / Overrun Break

1,6 ÷ 2,8 m3 / h

Varianta / Variant

Nájezdová brzda / Overrun Break

Výkon / Load

12 ÷ 16 m3 / h

80 mm

80 mm

Výkon / Load

12 ÷ 16 m / h

Max. průměr / Max. diameter

160 mm

2

2

Max. průměr / Max. diameter

160 mm

Počet nožů / Number of blades

2

Délka štěpky / Length of chips

4 ÷ 6 mm

4 ÷ 6 mm

Počet nožů / Number of blades

2

Délka štěpky / Length of chips

5 ÷ 15 mm

MOTOR / ENGINE

KOHLER CH 440

El. BLDC IPM 200-33-48V

Délka štěpky / Length of chips

5 ÷ 15 mm

MOTOR / ENGINE

ASHWOOD IPM-200-66

Výkon motoru / Power output

10 kW (14 HP)

5 ÷ 14 kW

MOTOR / ENGINE

KOHLER ECH 980

Výkon motoru / Power output

20-32 kWh

Výkon motoru / Power output

28,3 kW (38 HP)

Kapacita baterie / Capacity Battery

48 V (400 Ah)

Palivo / Fuel

BENZIN / GASOLINE (E5)

Palivo / Fuel,
BENZIN / GASOLINE (E5)
100 Ah
Kapacita baterie / Capacity Battery
Štěpkovač LS 95 se vyznačuje vysokým výkonem a jednoduchou konstrukcí. Motor je s řezacím ústrojím spojen klínovým řemenem. Stroj je
vybaven dvěma řezacími noži a protiostřím. Vkládání štěpkovaného materiálu je gravitační, což znamená, že materiál vložený do násypky
sám klouže k řezacímu ústrojí. Ergonomická madla a elektrický pojezd maximálně usnadní manipulaci se strojem.

LS 95 A

LS 160 BS

ŠTĚPKOVAČ / W. CHIPPER

The chipper LS 95 can be characterized by high power output and simple design. Transmission of power from the engine to the chipping device is based on
V-belt gearing. This chipper is equipped with two cutting blades and one fixed counter blade. Loading of materials to be chipped between the loading rolls is
realised by gravity only, i.e. there is no other mechanism required.

LS 95

LS 160 PB

ŠTĚPKOVAČ / WOOD CHIPPER

Štěpkovač LS 95 se vyznačuje vysokým výkonem a jednoduchou konstrukcí. Motor je s řezacím ústrojím spojen klínovým řemenem. Stroj je vybaven dvěma
řezacími noži a protiostřím. Vkládání štěpkovaného materiálu je gravitační, což znamená, že materiál vložený do násypky sám klouže k řezacímu ústrojí.
Ergonomická madla a velká pojezdová kola maximálně usnadní manipulaci se strojem.

LS 95 ES

LS 100

ŠTĚPKOVAČ / WOOD CHIPPER

The chipper LS 95 can be characterized by high power output and simple design. Transmission of power from the engine to the chipping
device is based on V-belt gearing. This chipper is equipped with two cutting blades and one fixed counter blade. Loading of materials to
be chipped between the loading rolls is realised by gravity only, i.e. there is no other mechanism required.

LASKI, s.r.o., Blíšťka 263, 798 17 Smržice, Czech Republic, Tel.: +420 582 305 740
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POWERED BY

100%

LS 160 PPB je výkonný kompaktní štěpkovač dřevní hmoty pro maximální průměr vkládaného materiálu 160 mm. Je určen k likvidaci větví s listím i jehličím,
kmenů, keřů, kůry a dalších nadzemních částí rostlin nebo k výrobě štěpky. Otočná horní stavba štěpkovače umožňuje přímý přístup ke vkládacímu žlabu z
jakékoli strany. Stroj je vybaven úsporným motorem se vstřikováním paliva. Provoz na benzín.

Štěpkovač LS 160 AB je první plně elektrický kompaktní stroj určený k likvidaci dřevěného odpadu, větví s listím i jehličím, kůry, kmenů a dalších nadzemních
částí rostlin, ke štěpkování nadbytečného dřeva, jako jsou tyče, kůra, kolíky atd. a také k výrobě štěpky z výše uvedených materiálů. Zpracovávat můžete
všechny tyto materiály do průměru až 160 mm. Pro tažení stále stačí řidičský průkaz skupiny B, ale s rozšířením B96 (nedělají se písemné testy).

The chipper LS 160 PPB is a compact machine intended for disposal of wood waste, twigs, bark, branch-wood and other above-ground biomass, for chipping
of redundant timber such as sticks, deals, pickets etc. and also for manufacture of chips from aforesaid materials. It can dispose all these materials with
diameters up to 160 mm. This machine is equipped with an environmentally-friendly engine with fuel injection. Drive on petrol.

The chipper LS 160 AB is the first fully electric compact machine intended for disposal of wood waste, twigs, bark, branch-wood and other above-ground
biomass, for chipping of redundant timber such as sticks, deals, pickets etc. and also for manufacture of chips from aforesaid materials. It can dispose all these
materials with diameters up to 160 mm. For towing you need only a driver‘s license, group B, may be completed with B96 (no written tests).
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