Zájem o topení dřevem se těší stále větší oblibě, neboť
ceny plynu a elektřiny trvale rostou. Uhlí se v blízké době
stane také ﬁnančně náročným, navíc je silně neekologickým palivem. A tak přichází na řadu dřevo. Řezání dřeva
okružní pilou s kolébkou nebo motorovou pilou je dnes už
běžnou praxí. Problémem je štípání dřeva. Samozřejmostí
je použití kvalitní sekery, ale pro pravidelnou přípravu většího množství palivového dřeva jen se sekerou nevystačíme.
Práce se sekerou je velice namáhavá a rozhodně nelze štípat polena libovolné délky a průměru.
Proto neocenitelnou službu vykonají elektrohydraulické štípačky dřeva, které si již našly velkou oblibu nejen v celé
západní Evropě, ale i u nás. Po úspěšných štípačkách z
minulých let letos VARI, a.s. přináší na trh štípačky nové.
Nové štípačky jsou silnější, vyvíjejí větší štípací tlak, a co
je dnes pro zákazníka nejdůležitější, jsou ﬁnančně dostupnější. Konkurence mezi štípačkami je dnes veliká a nabízí je každý supermarket či hypermarket. V naší prodejní
síti však dostanete štípačku s dobrou kvalitou za dobrou
cenu. Odborný prodavač vám vše vysvětlí, ukáže a odborně
zaškolí v ovládání štípačky.
VARI, a.s má v nabídce tři typy štípaček. Jednu horizontální a dvě vertikální. Liší se od sebe silou elektromotoru
a štípacím tlakem. Štípačky se skládají z robustního rámu,
elektromotoru, čerpadla, pístu, štípacího klínu a ovládacích
prvků pro zajištění maximální bezpečnosti provozu.
Právě maximální bezpečnost je u štípaček VARI nejdůležitějším faktorem. U horizontální štípačky je po vložení polena
nutné oběma rukama uchopit ovládací páčky na boku stroje, tím se zabrání jakémukoliv úrazu rukou ve štípacím prostoru. Vertikální štípačka je vybavena kleštinami, do kterých se zaﬁxuje poleno pomocí rukojetí, čímž se zabrání
případnému odlétnutí rozštípnutých částí do stran. Teprve
tlakem na obě rukojeti směrem dolů se uvede v činnost
štípací klín. Při uvolnění jedné rukojeti se píst se štípacím
klínem zastaví a při uvolnění i druhé rukojeti vyjíždí štípací
klín zpět do původní polohy. Nemůže se tak stát, že byste
se při štípání dřeva zranili.

DETAILY ŠTÍPAČEK

ŠROUBOVANÝ STOJAN
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ŠTÍPACÍ KŘÍŽ A KLÍN

DETAILY VARI 5 TON SUPER FORCE

PŘEPRAVNÍ KOLEČKA A MADLO PRO SNADNOU MANIPULACI

■ horizontální hydraulická štípačka pro palivové dřevo
■ štípací tlak až 5 tun
■ vhodná pro polena délky až 52 cm a průměru 25 cm
■ jednofázový elektromotor o výkonu 1500W
■ stabilní tuhá celokovová konstrukce
■ obouruční ovládání eliminuje zranění obsluhy
■ dvě pojezdová kola a madlo pro snadnou manipulaci
■ pro pohodlné štípání lze přimontovat přídavný stojan

TECHNICKÉ PARAMETRY VARI 5 TON
Objednací číslo:
4348#
Typ motoru:
230V 50Hz 1500W IP54
Štípací síla (t):
5
Hydraulický tlak (MPa):
20
Velikost špalku (průměr/délka cm): 5-25/52
Objem hydraulického oleje (litry): 2,4
Délka x šířka x výška (mm):
1200 x 260 x 485
Hmotnost (kg):
50
Nabídka příslušenství:
šroubovaný stojan
(obj.č.:4349#)

CENA (s DPH)
CENA STOJANU (s DPH)

4 900 Kč
890 Kč
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štípací kříž a trhací klín

ZDARMA

DETAILY VARI 7 TON SUPER FORCE

ŠTÍPACÍ KŘÍŽ

KOLA PRO TRANSPORT

TECHNICKÉ PARAMETRY VARI 7 TON
Objednací číslo:
4274#
Typ motoru:
230V 50Hz 3000W IP54
Štípací síla (t):
7
Hydraulický tlak (MPa):
15,3
Velikost špalku (průměr/délka cm):12-32/52-104
Objem hydraulického oleje (litry): 5
Délka x šířka x výška (mm):
830 x 930 x 1470
Hmotnost (kg):
115
Nabídka příslušenství:
štípací kříž (obj.č.: 4221)
trhací klín (obj.č.: 4222)

CENA (s DPH)
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12 900 Kč

■ vertikální hydraulická štípačka na dřevo
■ štípací tlak až 7 tun
■ vhodná pro polena délky až 1 m a průměru 35 cm
■ přenastavitelná pracovní deska pro polena různých délek
■ jednofázový elektromotor o výkonu 3000W
■ stabilní mohutná celokovová kontrukce
■ štípací kříž rozštípne polena rovnou na 4 díly
■ s pomocí trhacího klínu rozštípne i velmi tvrdé dřevo
■ kleštiny na rukojetích zábrání odlétnutí částí polen
■ obouruční ovládání eliminuje zranění obsluhy
■ dvě pojezdová kola a madlo pro snadnou manipulaci

štípací kříž a
trhací klín

ZDARMA

DETAILY VARI 10 TON SUPER FORCE

PRACOVNÍ DESKY

■ vertikální hydraulická štípačka do těžkého nasazení
■ štípací tlak až 10 tun
■ pro farmáře a uživatele, kteří štípají mnoho dřeva
■ přenastavitelná pracovní deska pro polena různých délek
■ pracovní desku lze snížit k zemi - polena není nutno
zvedat
■ k pohonu slouží třífázový elektromotor o výkonu 3800W
■ stabilní mohutná celokovová konstrukce
■ štípací kříž rozštípne polena rovnou na čtyři díly
■ s pomocí trhacího klínu rozštípne i velmi tvrdé dřevo
■ kleštiny na rukojetích zabrání odlétnutí částí polen
■ obouruční ovládání eliminuje zranění obsluhy
■ dvě pojezdová kola a madlo pro snadnou manipulaci

OVLÁDACÍ MADLA

TECHNICKÉ PARAMETRY VARI 10 TON
Objednací číslo:
4350#
Typ motoru:
400V 50Hz 3800W IP54
Štípací síla (t):
10
Hydraulický tlak (MPa):
19,5
Velikost špalku (průměr/délka cm): 12-40/59-135
Objem hydraulického oleje (litry): 7
Délka posunu pístu (mm):
550
Rychlost posunu pístu (cm/s):
4,5
Zpětná rychlost (cm/s):
12,5 cm/s
Hmotnost (kg):
200
Standardní příslušenství:
štípací kříž
trhací klín
CENA (s DPH)

16 900 Kč
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