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Bandit  Model 1850 je výkonný a velmi kompaktní kotouèový štìpkovaè, který je velmi 

oblíben u firem, které se specializují na kácení stromù a èištìní zalesnìných ploch. 

Snadno rozdrtí vìtve a celé stromy do prùmìru 460 mm. Vstupní otvor o rozmìrech 460 x 

520 mm je dostateènì velký, èímž je omezena nutnost oøezávání v pøípadì rozvìtveného  

materiálu. Jako variantu lze rovnìž objednat m.j.drapákový nakládaè s kabinou, pásový 

transportér, podávací dopravník, systém širokých podávacích válcù "super-sized" a 

naviják. Model 1850 je po konstrukèní stránce postaven podle nejvyšších standardù 

odolnosti, èímž je schopen odolat podmínkám každodenní tìžké práce, jakou je drcení 

materiálu o vìtším prùmìru.

Vybrané pøíslušenství

POPIS SPECIFIKACE
KO

TO
UÈ

OV
Ý 

NO
ŽO

VÝ
 Š

TÌ
PK

OV
AÈ

PODÁVACÍ DOPRAVNÍK KABINA A NAKLÁDAÈ NAVIJÁK SYST.ŠIR.PODÁVACÍCH VÁLCÙ

460 mm

460 x 520 [mm]

5,6 m

2,6 m

3,3 m

6,1 t

Podávací válce (2 ks),

(1) Ø 400x512 [mm]

(1) Ø 270x512 [mm]

Nožový kotouè Ø 1400x50 [mm]

Vyhazovací komín s deflektorem

s hydraulickým otáèením o 270°

Dvojitá náprava (4,5t nebo 5,4t),

s pneumatickou brzdou

Caterpillar, Cummins, John Deere

275 až 350  [HP]

Max.prùm.mater.:

Vstupní otvor:

Délka:

Šíøka:

Výška:

Hmotnost:

Podávací systém:

Drtící systém:

Vyhazovací systém:

Pojezdový systém:

Motor:
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Model 1850 Track
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Bandit Model 1850 Track. Pøijedeš se štìpkovaèem do blízkosti materiálu, a omezíš tak 

nutnost pøibližování a oøezávání vìtví i celých stromù. Tento stroj se sám pøemís�uje pøi 

použití ocelových transportních pásù Caterpillar 312B a mùže být doplnìn nakládaèem a 

prostornou a pohodlnou kabinou operátora nebo mùže tvoøit samostatnou jednotku bez 

tìchto elementù. Model 1850 Track je nejkompaktnìjší samohybnou jednotkou 

vybavenou ocelovými transportními pásy v øadì biomasových štìpkovaèù. Je 

konstruován podle nejvyšších standardù odolnosti, èímž je schopen odolat podmínkám 

tìžké práce, jakou je drcení materiálu o vìtším prùmìru. Tento stroj je dokonalým 

zaøízením pro drcení celých stromù do max. prùmìru 460 mm.

Vybrané pøíslušenství

POPIS SPECIFIKACE

KO
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ŽO
VÝ

 Š
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OV

AÈ

PODÁVACÍ DOPRAVNÍK BEZ KABINY A NAKLÁDAÈE NAVIJÁK SYST.ŠIR.PODÁVACÍCH VÁLCÙ

460 mm

460 x 520 [mm]

7,0 m

2,7 m

3,2 m

14,5 t

Podávací válce (2 ks),

(1) Ø 400x512 [mm]

(1) Ø 270x512 [mm]

Nožový kotouè Ø 1400x50 [mm]

Vyhazovací komín s deflektorem

s hydraulickým otáèením o 270°

Ocelové transportní pásy

Caterpillar 312B

Caterpillar, Cummins, John Deere

275 až 350  [HP]

Max.prùm.mater.:

Vstupní otvor:

Délka:

Šíøka:

Výška:

Hmotnost:

Podávací systém:

Drtící systém:

Vyhazovací systém:

Pojezdový systém:

Motor:
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Model 1900
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Bandit Model 1900 je solidní, odolný a výkonný kotouèový štìpkovaè pro použití pøi 

kácení stromù ve vìtším rozsahu a pøi èištìní zalesnìných ploch. Øezací systém tohoto 

modelu umožòuje získání štìpky o rozmìrech 2/3´´, (19mm), 7/8´´ (22mm) a 1´´ (25mm), 

vhodné pro výrobu celulózové hmoty, desek døevìného pùvodu nebo jako energetického 

materiálu. Standardnì jsou funkce štìpkovaèe a škrticí klapky motoru øízeny pomocí 

kabelového dálkového ovládaèe. Vstupní otvor tohoto stroje má rozmìry 483x584 [mm] a 

umožòuje drcení materiálu o prùmìru 483 mm. Pozornost si zasluhuje také velmi 

výkonný podávací systém sestávající z pìti podávacích válcù.

Vybrané pøíslušenství

POPIS SPECIFIKACE

KO
TO

UÈ
OV
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ŽO
VÝ
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TÌ

PK
OV

AÈ

PODÁVACÍ DOPRAVNÍK KABINA A NAKLÁDAÈ ZÁVÌS SEDLOVÉHO SPØÁHLA ODDÌLOVAÈ NEÈISTOT

483 mm

483 x 584 [mm]

8,5 m

3,0 m

3,5 m

13,6 t

Vodorovné podávací válce (3 ks),

Ø 270x584 [mm]

Svislé vodící válce (2 ks),

Ø 203x800 [mm]

Nožový kotouè Ø 1524x76 [mm]

Vyhazovací komín s deflektorem

s hydraulickým otáèením o 220°

Dvojitá náprava (4,5t nebo 5,4t),

s pneumatickou brzdou

Caterpillar, Cummins, John Deere

540 až 600  [HP]

Max.prùm.mater.:

Vstupní otvor:

Délka:

Šíøka:

Výška:

Hmotnost:

Podávací systém:

Drtící systém:

Vyhazovací systém:

Pojezdový systém:

Motor:

......

.............

.......................

........................

.......................

..................

.......

.............

....

.....

.......................



Model 1900 Track
M

AX. 483 m
m

 (18”)
Bandit Model 1900 Track. Firmy specializované na èištìní lesních ploch, které hledají 

zaøízení pro výkonné a pokud možno nejekonomiètìjší drcení rùznorodých stromù a 

vìtví by  mìli  vážnì vzít v úvahu zaøízení Bandit Model 1900 Track.Tento stroj je 

schopen najednou podrtit nìkolik stromù o vìtším prùmìru a zjednoduší Tvou èinnost 

spojenou s èištìním plochy díky odstranìní nutnosti dovozu a seøezávání materiálu.Toto 

výkonné zaøízení mùže být vybaveno rùznými variantami motorù v rozmezí od 525HP až 

600 HP a je schopno rozdrtit materiál o prùmìru 483 mm. Pásové pohybové ústrojí 

Caterpillar 325EL vytváøí potøebné pøedpoklady pro pohyb v tìžkých terénních 

podmínkách.

Vybrané pøíslušenství

POPISSPECIFIKACE
KOTOUÈOVÝ NOŽOVÝ ŠTÌPKOVAÈ

ODDÌLOVAÈ NEÈISTOTVZDUCHOVÝ KOMPRESORPODÁVACÍ DOPRAVNÍKBEZ KABINY A NAKLÁDAÈE

Model 2090

M
AX. 510 m

m
 (20”)

Bandit Model 2090 je nejvšestrannìjším štìpkovaèem ve své tøídì. Patøí k 

nejkompaktnìjším biomasovým štìpkovaèùm, které byly navrženy k drcení 

rozvìtveného materiálu. Tento model je zvláš� oblíben u firem, které se zabývají èištìním 

zalesnìných ploch a kácením stromù ve vìtším mìøítku.Pozornost si zasluhuje rozmìrný 

vstupní otvor o rozmìrech 622x660 [mm] a ukázkové podávací ústrojí sestávající z 

mohutného horního podávacího válce o prùm. 686 mm a spodního podávacího válce o 

prùmìru 270 mm. Jako variantu lze objednat m.j. drapákový nakládaè s kabinou, 

samohybný pásový systém, podávací transportér a systém upínacích nožù s 

nastavitelným vysunutím øezné èásti.

Vybrané pøíslušenství

POPISSPECIFIKACE

BUBNOVÝ NOŽOVÝ ŠTÌPKOVAÈ

SYSTÉM UPÍNACÍCH NOŽÙRÁDIOVÝ DÁLKOVÝ OVLÁDAÈKABINA A NAKLÁDAÈPODÁVACÍ DOPRAVNÍK

510 mm

622 x 660 [mm]

6,6 m

2,6 m

3,2 m

6,4 t

Podávací válce (2ks),

(1) Ø 690x810 [mm]

(1) Ø 270x810 [mm]

Nožový buben Ø 940x610 [mm]

Vyhazovací komín s deflektorem

s hydraulickým otáèením o 270°

Dvojitá náprava (4,5 t)

s pneumatickou brzdou

Caterpillar, Cummins, John Deere

275 až 350 [HP]

Max.prùm.mater.:

Vstupní otvor:

Délka:

Šíøka:

Výška:

Hmotnost:

Podávací systém:

Drtící systém:

Vyhazovací systém:

Pojezdový systém:

Motor:
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Model 2090 Track

M
AX. 510 m

m
 (20”)

Bandit Model 2090 Track se stal velmi oblíbeným štìpkovaèem k drcení celých stromù u 
firem zabývajících se komplexním kácením a ošetøováním stromù v rámci pøípravy 
terénu pro velké prùmyslové a silnièní investice a dále èištìním zalesnìných ploch v 
lesních prostorách. Úpravy provedené v poslední dobì a pøíslušenství tvoøí z tohoto 
stroje velmi atraktivní 20-coulový biomasový štìpkovaè dostupný na trhu v této kategorii. 
Pásový Bandit Model 2090 Track je nabízen v kompletu s kabinou a nakládaèem i bez 
kabiny a nakládaèe, s dálkovým ovládaèem  umožòujícím dálkové ovládání: pojezdovým 
systémem, podávacím systémem a škrtící klapkou motoru. V takovém provedení mùže 
operátor kontrolovat veškeré funkce z libovolné vzdálenosti v okruhu cca 15m nebo z 
kabiny jiného nakládaèe.

Vybrané pøíslušenství

POPISSPECIFIKACE

BUBNOVÝ NOŽOVÝ ŠTÌPKOVAÈ

RÁDIOVÝ DÁLKOVÁ OVLÁDAÈSYSTÉM UPÍNACÍCH NOŽÙBEZ KABINY A NAKLÁDAÈEPODÁVACÍ DOPRAVNÍK

483 mm

483 x 584 [mm]

6,7 m

3,3 m

3,4 m

31,8 t

Vodorovné podávací válce (3 ks),

Ø 270x584 [mm]

Svislé vodící válce (2 ks),

Ø 203x800 [mm]

Nožový kotouè Ø 1524x76 [mm]

Vyhazovací komín s deflektorem

s hydraulickým otáèením o 220°

Ocelové transportní pásy

Catterpillar 312B

Caterpillar, Cummins, John Deere

540 až 600  [HP]

Max.prùm.mater.:

Vstupní otvor:

Délka:

Šíøka:

Výška:

Hmotnost:

Podávací systém:

Drtící systém:

Vyhazovací systém:

Pojezdový systém:

Motor:
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510 mm

622 x 660 [mm]

6,0 m

2,9 m

3,4 m

14 t

Podávací válce (2ks),

(1) Ø 690x810 [mm]

(1) Ø 270x810 [mm]

Nožový buben Ø 940x610 [mm]

Vyhazovací komín s deflektorem

s hydraulickým otáèením o 270°

Ocelové transportní pásy

Catterpillar 312B

Caterpillar, Cummins, John Deere

275 až 350 [HP]

Max.prùm.mater.:

Vstupní otvor:

Délka:

Šíøka:

Výška:

Hmotnost:

Podávací systém:

Drtící systém:

Vyhazovací systém:

Pojezdový systém:

Motor:
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Bandit Model 2290 je kompaktní štìpkovaè celých stromù urèený zejména k drcení 

všech typù døeva urèeného pro potøeby trhu s biomasou. Tento model disponuje velmi 

výkonným podávacím ústrojím, které má dostaèující sílu potøebnou k drcení rozložitých 

vìtví a stromù. Speciálnì zkonstruovaný s myšlenkou o vysoké síle vyfukování 

vyhazovací kanál zaruèuje efektivní plnìní  dopravních prostøedkù štìpkou. Model 2290 

mùže být jako varianta vybaven m.j drapákovým nakládaèem s kabinou, transportními 

pásy, podávacím dopravníkem o délce 1,7m nebo 3m, rádiovým dálkovým ovládaèem 

nebo systémem upínacích nožù s nastavitelným vysunutím øezné èásti.

Vybrané pøíslušenství

SPECIFIKACE
BU

BN
OV
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NO

ŽO
VÝ

 Š
TÌ

PK
OV

AÈ

PODÁVACÍ DOPRAVNÍK KABINA A NAKLÁDAÈ RÁDIOVÝ DÁLKOVÝ OVLÁDAÈ SYSTÉM UPÍNACÍCH NOŽÙ

510 mm

622 x 660 [mm]

9,3 m

2,5 m

3,4 m

12,4 t

Podávací válce (2 ks),

(1) Ø 690x810 [mm]

(1) Ø 270x810 [mm]

Nožový buben Ø 940x610 [mm]

Pevný vyhazovací kanál

s hydraulicky ovládaným deflekt.

(ve vodorovném i svislém smìru)

Dvojitá náprava (5,4 t nebo 9 t),

s pneumatickou brzdou

Caterpillar, Cummins, John Deere

275 až440 [HP]

Max.prùm.mater.:

Vstupní otvor:

Délka:

Šíøka:

Výška:

Hmotnost:

Podávací systém:

Drtící systém:

Vyhazovací systém:

Pojezdový systém:

Motor:
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Model 2290 Track
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Bandit Model 2290 Track je moderní biomasový štìpkovaè celých stromù vybavený 

transportními pásy, který dokonale vyplòuje mezeru mezi 2090 Track a 2590 Track v øadì 

samohybných biomasových štìpkovaèù Bandit. Tento stroj je velmi podobný jednotce 

2090 Track avšak hlavním odlišujícím prvkem toho modelu je speciálnì navržený 

stacionární vyhazovací kanál s deflektorem hydraulicky ovládaným  ve vodorovné i svislé 

rovinì a nìkolik nových konstrukèních øešení podávacího a drtícího systému. 2290 Track 

mùže být vybaven motorem o výkonu 275 až 350 HP a jako varianta podávacím 

dopravníkem o  délce 1,7m.

Vybrané pøíslušenství

SPECIFIKACE

BU
BN

OV
Ý 

NO
ŽO

VÝ
 Š

TÌ
PK

OV
AÈ

PODÁVACÍ DOPRAVNÍK BEZ KABINY A NAKLÁDAÈE NAVIJÁK SYSTÉM UPÍNACÍCH NOŽÙ

510 mm

622 x 660 [mm]

6,2 m

2.9 m

3,4 m

14,0 t

Podávací válce (2 ks),

(1) Ø 690x812 [mm]

(1) Ø 270x812 [mm]

Nožový buben Ø 940x610 [mm]

Pevný vyhazovací kanál

s hydraulicky ovládaným deflekt.

(ve vodorovném i svislém smìru)

Ocelové transportní pásy

Catterpillar 312B nebo 320L

Caterpillar, Cummins, John Deere

275 až 350 [HP]

Max.prùm.mater.:

Vstupní otvor:

Délka:

Šíøka:

Výška:

Hmotnost:

Podávací systém:

Drtící systém:

Vyhazovací systém:

Pojezdový systém:

Motor:
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Model 2400
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Bandit Model 2400 je nejvìtší kotouèový nožový štìpkovaè v naší nabídce, který je 
oblíben u firem zabývajících se  profesionální tìžbou døeva a èištìním zalesnìných 
ploch. Mohutný a velmi výkonný podávací systém sestávající z pìti podávacích válcù 
snadno drtí rozložité vìtve a celé stromy do prùmìru kmene 610 mm. Tento stroj má 
vstupní otvor o rozmìrech 610x737 [mm] a je nabízen s motory o výkonu 700 až 1050 HP. 
Souèástí nabízených variant pro model 2400 je m.j. transportní pásový dopravník, 
nakládaè s kabinou, oddìlovaè neèistot, závìs sedlového spøáhla a vzduchový 
kompresor. Bandit Model 2400 je vybaven hydraulicky otoèným o 220 st. vyhazovacím 
kanálem umožòujícím operátorovi smìrování proudu štìpky témìø v kterémkoliv smìru a 
rychlou nakládku nìkolika pøistavených dopravních prostøedkù souèasnì.

Vybrané pøíslušenství

SPECIFIKACE

KO
TO

UÈ
OV

Ý 
NO

ŽO
VÝ

 Š
TÌ

PK
OV

AÈ

PODÁVACÍ DOPRAVNÍK KABINA A NAKLÁDAÈ ZÁVÌS SEDLOVÉHO SPØÁHLA ODDÌLOVAÈ NEÈISTOT

610 mm

610 x 737 [mm]

9,4 m

3,3 m

4,0 m

25,9 t

Vodorovné podávací válce (3 ks),

Ø 270x711 [mm]

Svislé vodící válce (2 ks),

Ø 203x800 [mm]

Nožový kotouè Ø 1905x711 [mm]

Vyhazovací komín s deflektorem

s hydraulickým otáèením o 220°

Trojitá náprava (11,3 t),

s pneumatickou brzdou

Caterpillar, Cummins

700 až 1050 [HP]

Max.prùm.mater.:

Vstupní otvor:

Délka:

Šíøka:

Výška:

Hmotnost:

Podávací systém:

Drtící systém:

Vyhazovací systém:

Pojezdový systém:

Motor:

.....
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POPIS

POPIS

POPIS



Model 2400 Track
M

AX. 610 m
m

 (24”)
Bandit Model 2400 Track. Firmy zabývající se èištìním zalesnìných ploch a srazù silnic 
by se mìli vážnìji zabývat jedním z nejvìtších a nejvýkonnìjších štìpkovaèù dostupných 
v souèasné dobì na trhu - Bandit Model 2400 Track. Je to nejvìtší samohybný kotouèový 
nožový štìpkovaè, jaký nabízí Bandit Industries a mùže být vybaven motorem Caterpillar 
nebo Cummins s výkonem 700 HP. Je vybaven podávacím systémem sestávajícím z pìti 
válcù a je schopen podat výkon vìtší  než 100 tun štìpky za hodinu a bleskovì naplnit 
objemné pøívìsy nìkolika souèasnì pøistavených pøepravních prostøedkù. Je to bez 
pochyb ideální stroj pro práce spojené s èištìním zalesnìných ploch, protože umožòuje 
dojezd stroje do blízkosti materiálu, èímž odstraní nutnost dovozu materiálu. Pøi využítí 
vlastního nakládaèe je tento stroj plnì samostatný v místì èinosti.

Vybrané pøíslušenství

SPECIFIKACE
KOTOUÈOVÝ NOŽOVÝ ŠTÌPKOVAÈ

ODDÌLOVAÈ NEÈISTOTVZDUCHOVÝ KOMPRESORPODÁVACÍ DOPRAVNÍKBEZ KABINY A NAKLÁDAÈE

Model 2590

M
AX. 560 m

m
 (22”)

Bandit Model 2590 je velmi výkonný a ekonomický  biomasový  štìpkovaè støední 

velikosti s bubnovým nožovým drtícím systémem. Rozmìrný vstupní otvor o rozmìrech 

667x762 [mm] umožní zpracovat rozložité vìtve, vrcholky, celé stromy a jiný odpad po 

kácení. Tento model je k dispozici s motory o výkonu od 375 až 600 HP a je schopen 

zpracovat až 65 tun materiálu za hodinu.Standardnì je k tomuto stroji dodáván 10m 

podávací dopravník, který usnadòuje pøísun hromad vìtví a klád døeva. Na pozornost 

zasluhuje rovnìž velký buben o rozmìrech 940 x 762 [mm], který mùže být osazen 

pevnými noži nebo upínacími noži s možností regulace vysunutí øezné èásti.Tento stroj je 

standardnì vybaven systémem dálkového kabelového ovládání.

Vybrané pøíslušenství

SPECIFIKACE

BUBNOVÝ NOŽOVÝ ŠTÌPKOVAÈ

SYSTÉM UPÍNACÍCH NOŽÙZÁSYPOVÝ KOŠ BEZ TRANSPORTÉRUZÁVÌS SEDLOVÉHO SPØÁHLAKABINA A NAKLÁDAÈ

560 mm

667 x 762 [mm]

9,2 m

2,6 m

3,4 m

14,3 t

Podávací válce (2 ks),

(1) Ø 690x914 [mm]

(1) Ø 270x914 [mm]

Nožový buben Ø 940x762 [mm]

Pevný vyhazovací kanál

s hydraulicky ovládaným deflekt.

(ve vodorovném i svislém smìru)

Dvojitá náprava (9,0 t nebo 11,3 t)

s pneumatickou brzdou

Caterpillar, Cummins, John Deere

375 až 600 [HP]

Max.prùm.mater.:

Vstupní otvor:

Délka:

Šíøka:

Výška:

Hmotnost:

Podávací systém:

Drtící systém:

Vyhazovací systém:

Pojezdový systém:

Motor:

.....

............

.......................

........................

.......................

.................

.......

.............

....

.....

.......................

Model 2590 Track

M
AX. 560 m

m
 (22”)

Bandit Model 2590 Track je vysoce výkonný biomasový štìpkovaè celých stromù s 
transportními pásy, který mùže zpracovat materiál do max.prùmìru 560 mm. Tento stroj 
je charakterizován rozmìrným vstupním otvorem o rozmìrech 667x762 [mm], mùže 
zpracovat až 65 tun materiálu za hodinu a je schopen naplnit 16-metrový pøívìs v èase 
kratším než 30 minut. Model 2590 Track je vyrábìn s motory o výkonu 440 HP až 660 HP. 
Je to ideální stroj pro mobilní drcení vìtví, vrcholkù  a celých stromù na velkých plochách 
pøipravovaných pro silnièní a infrastrukturní investice. Vzhledem k tomu, že stroj je 
vybaven vlastním hydraulickým nakládaèem umožòuje samostatný provoz a omezuje 
tak náklady spojené se svozem, øezáním a podáváním materiálu, které vznikají v pøípadì 
štìpkovaèù bez tohoto pøíslušenství.

Vybrané pøíslušenství

SPECIFIKACE

BUBNOVÝ NOŽOVÝ ŠTÌPKOVAÈ

VZDUCHOVÝ KOMPRESORSYSTÉM UPÍNACÍCH NOŽÙBEZ KABINY A NAKLÁDAÈEPODÁVACÍ DOPRAVNÍK

610 mm
610 x 737 [mm]
8,5 m
3,3 m
3,5 m
38,1 t
Vodorovné podávací válce (3 ks),
Ø 270x711 [mm]
Svislé vodící válce (2 ks),
Ø 203x800 [mm]
Nožový kotouè Ø 1905x101 [mm]
Vyhazovací komín s deflektorem
s hydraulickým otáèením o 220°
Ocelové transportní pásy
Caterpillar 325EL
Caterpillar, Cummins
od 700 [KM]

Max.prùm.mater.:
Vstupní otvor:
Délka:
Šíøka:
Výška:
Hmotnost:
Podávací systém:

Drtící systém:
Vyhazovací systém:

Pojezdový systém:

Motor:

.....
............

.......................
........................
.......................

.................
.......

............
...

.....

.......................

560 mm

667 x 762 [mm]

9,6 m

3,3 m

3,6 m

31,2 t

Podávací válce (2 ks),

(1) Ø 690x914 [mm]

(1) Ø 270x914 [mm]

Nožový buben Ø 940x762 [mm]

Pevný vyhazovací kanál

s hydraulicky ovládaným deflekt.

(ve vodorovném i svislém smìru)

Ocelové transportní pásy

Caterpillar 320L lub 325EL

Caterpillar, Cummins, John Deere

375 až 600 [HP]

Max.prùm.mater.:

Vstupní otvor:

Délka:

Šíøka:

Výška:

Hmotnost:

Podávací systém:

Drtící systém:

Vyhazovací systém:

Pojezdový systém:

Motor:

.....

............

.......................

.......................

.......................

.................

.......

............

...

.....

.......................

POPIS

POPIS

POPIS



Model 3090
Bandit Model 3090 byl konstrukènì upraven v roce 2008 a nyní je vybaven mnoha 

konstrukènímu prvky, jaké nalezneme u modelu 3590. Má rozmìrný vstupní otvor o 

rozmìrech 762 x 914 [mm], a snadno rozdrtí celé stromy do prùmìru 610 mm. Podávací 

systém modelu 3090 tvoøí kaskádovì umístìné vodorovné podávací válce a dva svislé 

vodící válce, které spolupracují s podávacím dopravníkem o délce 3,6 m. Tento stroj 

provede èištìní lesních prostor jednoduchým a rychlým zpùsobem. Jsou pro nìj k 

dispozici pohonné jednotky o výkonu 540 až 630 HP. Model 3090 zpracuje až 80 tun 

materiálu za hodinu! Stroj mùže být vybaven pevnými noži nebo jako varianta upínacími 

noži s možností regulace vysunutí øezné èásti.

Vybrané pøíslušenství

SPECIFIKACE
BU

BN
OV

Ý 
NO

ŽO
VÝ

 Š
TÌ

PK
OV

AÈ

KABINA A NAKLÁDAÈ ZÁVÌS SEDLOVÉHO SPØÁHLA VZDUCHOVÝ KOMPRESOR SYSTÉM UPÍNACÍCH NOŽÙ

610 mm
667 x 762 [mm]
11,5 m
3,1 m
3,8 m
20,8 t
Vodorovné podávací válce
(1) Ø 914x400 [mm]
(1) Ø 914x270 [mm]
Svislé podávací válce (2)
Ø 286x1168 [mm]
Nožový buben Ø 940x914 [mm]
Pevný vyhazovací kanál
s hydraulicky ovládaným deflekt.
(ve vodorovném i svislém smìru)
Dvojitá náprava (9,0 t nebo 11,3 t),
s pneumatickou brzdou
Caterpillar, Cummins, John Deere
540 až 630 [HP]

Max.prùm.mater.:
Vstupní otvor:
Délka:
Šíøka:
Výška:
Hmotnost:
Podávací systém:

Drtící systém:
Vyhazovací systém:

Pojezdový systém:

Motor:

....
............

......................
.......................
......................

.................
.......

.............
...

.....

.......................

Model 3090 Track

M
AX

. 6
10
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m

 (2
4”

)

Bandit Model 3090 Track. Díky jednomu z nejvìtších samohybných štìpkovaèù na 

svìtì Bandit Model 3090 Track odstraníš nutnost svozu a oøezávání materiálu. Model 

3090 Track zajiš�uje maximální výkony a souèasnì nabízí øadu unikátních konstrukèních 

prvkù zvyšujících úèinnost a komfort operátora pøi práci. Standardní Bandit Model 3090 

Track je vybaven ocelovými transportními pásy Caterpillar 325EL, pohonnou jednotkou o 

výkonu 700HP a dále spolehlivým skøíòovým podávacím systémem "slide box". Tento 

stroj je ideálním zaøízením k èištìní velkých zalesnìných ploch na terénech 

pøipravovaných pro silnièní a stavební investice. Je vybaven pevným vyhazovacím 

kanálem speciální konstrukce, který naplní pøívìs jakékoliv délky nejlépe jak je to možné.

Vybrané pøíslušenství

SPECIFIKACE

BU
BN

OV
Ý 

NO
ŽO

VÝ
 Š

TÌ
PK

OV
AÈ

BEZ KABINY A NAKLÁDAÈE HYDR. OTOÈ. 220° VYHAZ. KANÁL VZDUCHOVÝ KOMPRESOR SYSTÉM UPÍNACÍCH NOŽÙ

Model 3590

M
AX
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62

 m
m

 lu
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m
m

(3
0”
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”)

Bandit Model 3590 je ideálním strojem pro zpracování hromad vìtví i celých stromù pøi 
èištìní zalesnìných ploch a likvidaci zeleného odpadu pøi tìžbì døeva. Tajemství výkonu 
a vynikajících výsledkù Modelu 3590 spoèívá ve speciálnì navrženém stacionárním 
vyhazovacím systému a v jednom z nejmohutnìjších podávacích systémù, jaké kdy 
Bandit  použil u biomasových jednotek. Podávací systém tohoto modelu tvoøí kaskádovì 
umístìné vodorovné podávací válce a dva svislé vodící válce, které spolupracují s 
podávacím dopravníkem o délce 3,6 m. Jednotku 3590 lze objednat s nožovým bubnem 
o rozmìrech 940x1220 [mm] a maximálním pøípustným prùmìrem drcení materiálu 760 
mm (Model 3590) nebo ve verzi "XL" s nožovým bubnem o rozmìrech 1220 x 1220 a
maximálním pøípustným prùmìrem drcení materiálu 914 mm. Stroj je pohánìn motory o 
výkonu 700 až 1200 HP.

Vybrané pøíslušenství

SPECIFIKACE

BU
BN

OV
Ý 

NO
ŽO

VÝ
 Š

TÌ
PK

OV
AÈ

KABINA A NAKLÁDAÈ HYDR. OTOÈ. 220° VYHAZ. KANÁL VZDUCHOVÝ KOMPRESOR SYSTÉM UPÍNACÍCH NOŽÙ

762 nebo verze XL 914 [mm]
762x1290 mm nebo 914x1219 mm
11,5 m
3,3 m
3,7 m
23,5 t
Vodorovné podávací válce
(1) Ø 914x400 [mm]
(1) Ø 914x270 [mm]
Svislé podávací válce (2),
Ø 286x1168 [mm]
Nožový buben Ø 940x1120 [mm]
nebo verze XL 1220x1120 [mm]
Pevný vyhazovací kanál
s hydraulicky ovládaným deflekt.
(ve vodorovném i svislém smìru)
Dvojitá nebo trojitá náprava (11,3 t),
s pneumatickou brzdou
Caterpillar, Cummins, John Deere
700 až 1200 [HP]

Max.prùm.mater.:
Vstupní otvor:
Délka:
Šíøka:
Výška:
Hmotnost:
Podávací systém:

Drtící systém:

Vyhazovací systém:

Pojezdový systém:

Motor:

.....
............

.......................

.......................
......................

.................
.......

............

...

.....

.......................

M
AX

. 6
10

 m
m

 (2
4”

)

610 mm
667 x 762 [mm]
10,6 m
3,5 m
3,6 m
38,9 t
Vodorovné podávací válce
(1) Ø 914x400 [mm]
(1) Ø 914x270 [mm]
Svislé podávací válce (2)
Ø 286x1168 [mm]
Nožový buben Ø 940x914 [mm]
Pevný vyhazovací kanál
s hydraulicky ovládaným deflekt.
(ve vodorovném i svislém smìru)
Ocel. transp. pásy Caterpillar 325EL
Caterpillar, Cummins, John Deere
540 až 700 [HP]

Max.prùm.mater.:
Vstupní otvor:
Délka:
Šíøka:
Výška:
Hmotnost:
Podávací systém:

Drtící systém:
Vyhazovací systém:

Pojezdový systém:
Motor:

.....
............

.......................
........................
.......................

..................
.......

............
....

.....
.......................

POPIS

POPIS

POPIS
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Tento typ podávacího systému je použit u modelù 3090 a 3590. Je tvoøen dvìma kaskádovì umístìnými 

horními podávacími válci o prùmìrech 400 a 270 mm. Dodateèné dva svislé vodící válce umístìné v 

zásypovém koši pomáhají úèinnìji smìrovat materiál do vstupního otvoru. Dva horní podávací válce jsou 

pohánìny velmi výkonnými hydraulickými motory prostøednictvím øetìzové pøevodovky, svislé válce jsou 

pohánìny pøímo. Pøísun materiálu dále zlepšuje øetìzový podávací dopravník o délce 3,6m.

Systém se ètyømi podávacímu válci

Tento typ podávacího systému, který najdeme v modelech 1900 a 2400 patøí mezi nejvíce propracované 

systémy používané ve štìpkovaèích Bandit. Je schopen snadno drtit rozložité vìtve i celé stromy. Tento 

systém je sestaven ze dvou kaskádovì umístìných vodorovných horních podávacích válcù, jednoho 

dolního podávacího válce a boèních vodících válcù. Systém takto umožòuje maximální pøítlak materiálu v 

okamžiku, kdy kmen o vìtším prùmìru vstupuje do podávacího systému. Staèi jen, když vstupující kmen se 

Systém pìti podávacích válcù

Podávací systém tohoto typu je charakterizován velmi výkonným hydraulickým pohonem a mohutnými 

podávacími válci. Je použit napø. u jednotek 1850 a 2090. U modelu 2090 je podávací systém sestaven z 

horního podávacího válce o prùmìru 686 mm a délce 812 mm a z o mnoho menšího dolního podávacího 

válce o prùmìru 270 mm a délce 812 mm. Standardní podávací systém Modelu 1850 je sestaven z horního 

podávacího válce o prùmìru 400 mm a délce 510 mm a z dolního podávacího válce o prùmìru 270 mm a délce 

510 mm.

Systém dvojitých podávacích válcù
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Pøijeï se štìpkovaèem blízko k materiálu.
Výkonné drcení pomocí strojù vybavených spolehlivými transportními pásy znamená neocenitelný pøínos!
Omez nutnost strhávání nebo svozu vìtví a celých stromù díky naším mohutným strojùm na pásových 
podvozcích.Biomasové štìpkovaèe celých stromù vybavené transportními pásy neuvìøitelnì redukují náklady na lidskou 
práci a jiné provozní náklady související s drcením. Všechny stroje jsou vybaveny vyhazovacím systémem, který umožòuje 
efektivní nakládku pøistaveného dopravního prostøedku nebo rozmetání štìpky v terénu. Všechny samohybné stroje mohou 
být dodány s nakládaèem a s kabinou operátora. Jsou to nejlepší stroje pro èištìní zalesnìných ploch pro infrastrukturní 
investice nebo  k provádìní úklidových prací v situacích kataklizmù.

VYBRANÉ KONSTRUKÈNÍ PRVKY A VARIANTY



Kotouè nebo buben: Bandit Vám dává možnost volby!

Výhody systému s nožovým kotouèem:
Øezný úhel v kotouèových štìpkovaèich je okolo 45°. Pøi takovéto poloze 
øezacího systému je døevo drceno v šikmém smìru vláken, což omezuje vibrace 
a spotøebu pohonných hmot.

Modely 1850, 1900 a 2400:
• s ohledem na øezný úhel snadnìji drtí materiál
• vyžadují ménì energie
• mají menší spotøebu pohonných hmot
• drtí pøi nižších vibracích

Výhody systému s nožovým bubnem:
Štìpkovaèe s nožovým bubnem mají obvykle rozmìrnìjší vstupní otvor a 
podávací systém je umístìn blíže k drtícímu ústrojí.

Modely 2090,2290,2590,3090,3590:
• snadnìji vtahují rozvìtvený materiál
• seøezávají vìtší èást materiálu za jednotku èasu
• vláknitý materiál charakteristický pro teplejší klíma drtí snadnìji než

štìpkovaèe s nožovým kotouèem

Systém upínacích nožù:
Umožòuje nastavení vysunutí øezné èásti nože na úrovni 3/4´´(19mm), 

7/8´´(22mm) a 1´´(25mm) pro možnost výroby štìpky pro výrobu celulózové 

hmoty, desek døevìného pùvodu nebo jako energetického materiálu. Tyto nože 

umožòují nìkolikanásobné broušení.

Systém pevných nožù:
Je jednoduchý a pohodlný v provozu. Tento nùž má dvì hrany ostøí, proto po 
otupení jedné hrany ho lze otoèit na druhou stranu. Tyto nože jsou èastìji 
používány u bubnových štìpkovaèù, kde upínaci nože tvoøí variantu.

AUTORIZOVANÝ DEALER PRO ÈESKOU A SLOVENSKOU REPUBLIKU

EKO BANDIT Stroje s.r.o.

Oldřichovice 738 739 61 Třinec
Tel: CZ 00420 722 935 383
ekobandit@ekobandit.cz, www.ekobandit.cz

Nasmìruj proud vyhazované štìpky do libovolného smìru

Pomocí vyhazovacího kanálu s hydraulickým ovládáním jsme schopni eliminovat ztrátu èasu  pro pøistavení dopravních prostøedkù nebo mùžeme 
štìpku ponechat na místì a rozmetat ji po okolním terénu.

• pøistav na dosah vyhazovacího kanálu nìkolik dopravních prostøedkù souèasnì
• omez rozsah prostoru nakládky  efektivnìjším rozmístìním dopravních prostøedkù
• štìpkuj pøímo do speciálních kontejnérù na štìpku umístìných v dosahu proudu štìpky na pøíjezdových cestách
• dopravní prostøedek naplòuj tak, že vyhazovací kanál nasmìruješ smìrem k oji a závìsu
• pøímo na místì štìpkování provádìj tøídìní materiálu dle kvality štìpky a nakládej na pøistavené dopravní prostøedky štìpku

stanovené kvality
• rozmetej efektivnì štìpku pøímo na místì drcení

Obrotowy kana³ wyrzutowy

Potê¿na si³a wyrzutu

Vyplò štìpkou pøistavené dopravní 
prostøedky

Štìpkovaèe Bandit s pevnými vyhazovacími 
kanály zajiš�ují maximální vyhazovací sílu štìpky 
potøebnou k efektivní nakládce pøepravních 
prostøedkù nebo k rozmetání štìpky v místì 
drcení.

Využij obrovskou sílu proudu vyhazované štìpky

Speciálnì vyvinutý pevný vyhazovací kanál umožòuje ještì efektivnìjší nakládku dopravního prostøedku pøímo pøes zadní èelo pøívìsu. 
Štìpkovaèe s vyhazovacím kanálem tohoto typu jsou známy tím, že zaplòují  celý prostor  i tìch nejdelších pøívìsù a nìkdy je jsou schopny i 

pøeplnit. Proud štìpky mùže být smìrován deflektorem hydraulicky ovládaným  ve vodorovné i svislé rovinì. 
Pomocí hydraulického motoru lze rovnìž regulovat vyhazovací výšku kanálu

• Získej maximální vyhazovací sílu štìpky umožòující maximální naplnìní dopr. prostøedkù
• Nakládej dopravní prostøedek nasmìrováním vyhazovacího kanálu ve smìru oje a závìsu
• Omezuj náklady na pøepravu díky nejefektivnìjšímu využití dopravních prostøedkù štìpky
• Rozmetej štìpku pokud možno nejdále od stroje pøímo na místì drcení

Stacjonarny kana³ wyrzutowy


