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  Praktická a bezpečná obsluha

  Různé druhy pohonu pro individuální   
 možnosti použití

  Dlouhá životnost díky robustnímu a   
 kompaktnímu konstrukčnímu   
 provedení

Přehled
výhod

Podívejte se sami, 
jak pracují stroje Posch: 
Jednoduše se na internetu podívejte na 
www.posch.com/video.

Odkorňovací 
stroje

Špičkové profesionální odkorňovací stroje. Takto odkorníte a 

zašpičatíte svou kulatinu: S profesionálním odkorňovacím strojem 

se z kmene v okamžiku stane kůl. 
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• Odkorňovací kotouče Ø 500 mm
• Šikmá dosedací plocha s ochranou odkorňovacího kotouče
• Elektropohon: motorový jistič, reverzní měnič fází, vypínání při podpětí a
• brzdové zařízení, pojízdný na dvou celopryžových kolech Ø 250 mm
• Pohon z traktoru: je nutný kloubový hřídel, tříbodové zavěšení kat. I

Č. výrobku Typ Pohon
Hmotnost

kg

M1371E E5,5
5,5 kW elektromotor, 400 V, S6, CEE 16 A, 
dvoudrážkový pohon klínovým řemenem ~ 132

M1373E E5,5D
5,5 kW speciální motor, 400 V, S6, CEE 16 A,
odkorňovací kotouč namontovaný přímo na hřídeli motoru ~ 104

M1372E Z Traktor, potřeba síly 7,5 kW, tři klínové řemeny ~ 138

M1374E Z-E5,5
• Traktor
• 5,5 kW elektromotor, 400 V, S6, CEE 16A ~ 156

Stroj na kůly, špice a odkornění
Pro špičatění a loupání kůlů.

Č. výrobku Označení

Z1201720 1 kus nože pro odkorňovací kotouč, tvrzený a nabroušený

F0001434 Kompletní sada nožů pro odkorňovací stroj

Z2000635 Kloubový hřídel Walterscheid W-Line

Doplňkové vybavení pro stroj na kůly, špice a odkornění

Stroj na kůly, špice a odkornění E5,5
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SchälProfi
Profesionální stroj pro odkorňování a špičatění dřeva.

Odkorňování a špičatění v rámci jednoho pracovního 
kroku – to umožňuje stroj SchälProfi. Kmen se položí 
na přívodní zařízení, které automaticky spustí násled-
ný proces odkorňování. Současně se spustí plynule re-

gulovatelný posuv, který lze nastavit na požadovanou 
kvalitu povrchu.

Technické údaje:
• Průměr dřeva 4 až 20 cm resp. 7 až 24 cm
• Průměrný odkorňovací výkon 7 až 9 běžných metrů za minutu při průměru dřeva 10 až 15 cm
• Výkyvný doraz zařízení na výrobu špicí
• Plynule regulovatelný posuv
• Zabudovaný metač pro odsun odpadajících třísek
• Uchopovací zařízení pro uchopení kmenů
• U elektropohonu: motorový jistič, vypínání při podpětí a brzdové zařízení
• U pohonu z traktoru: je nutný kloubový hřídel, tříbodové zavěšení kat. I + II

Č. výrobku Typ Pohon
Hmotnost

kg

M1410E Z Traktor, potřeba síly 11 kW, max. 700 ot./min ~ 299

M1400E E11 11 kW elektromotor, 400 V, S6, CEE 32A ~ 314

M1420E Z-E11
•Traktor
• 11 kW elektromotor, 400 V, S6, CEE 32A ~ 354
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SchälProfi ZE, volitelně: Odkládací plocha (F0001339) pro 
vedení dlouhých kmenů (přes 3 m) s výkyvným zařízením
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Stroj SchälProfi umožňuje snadné odkorňování s následným špičatěním kmenů.

Č. výrobku Označení

F0001339 Odkládací plocha pro snadné vedení dlouhých kmenů (nad 3 m) 
s výkyvným zařízením (pro pohon E a ZE)
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F0001574 Odkládací plocha pro snadné vedení dlouhých kmenů (nad 3 m) 
s výkyvným zařízením (pro pohon Z)

F0001338 Počitadlo hodin pro stroje s pohonem Z a ZE

F0001566 Prodloužení výhozu 350 mm

F0001567 Prodloužení výhozu 500 mm

F0001360 Tříbodové zavěšení pro přepravu strojů s elektropohonem

F2007733 Šnek Ø 80 x 120 mm, výška 10 mm (zlato-stříbrný), pro dřevo o Ø pod 70 mm

F2007588 Šnek Ø 80 x 120 mm, výška 12 mm (zlato-stříbrný)

F0001584 Odkládací stůl pro zakrytí šneku

Z1201700 1 kus náhradního nože pro odkorňovací kotouč (jsou nutné 4 kusy)

F0001435 1 sada náhradních nožů (4 kusy)

A112 Nabroušení 1 sady nožů (4 kusy)

Z2000653 Kloubový hřídel Walterscheid W-Line

Doplňkové vybavení pro SchälProfi


