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RuckZuck
Rychlá štípačka pro použití v domácnosti. Bez krátkého dřeva nelze 

topit v kachlových kamnech – vodorovná štípačka RuckZuck je 

možná nejpohodlnějším způsobem, jak naštípat dřevo pro útulné 

hodiny doma. Štípačka RuckZuck to zvládne bezpečně a především 

rychle – přímo raz dva – nejen díky modelovému provedení Turbo, 

které je k dostání jako zvláštní vybavení a které se do práce pouští 

ještě větší rychlostí.

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

výhod

  Pohodlná a bezpečná obsluha díky   
 horizontálnímu způsobu práce

  Nehlučné hydraulické zařízení s   
 olejovým filtrem pro trvalý provoz

  Praktická vana na dřevo pro středové  
 štípání

  Obzvlášť robustní díky širokému vedení   
 tlačné desky s mosaznými prvky

  Úspora času díky nastavitelnému   
 štípacímu zdvihu

  Snadná přeprava pomocí velkých   
 celopryžových kol Ø 300 mm

Přehled
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RuckZuck
Komfort pro domácnost

Pohodlná a bezpečná obsluha 
díky horizontálnímu způsobu 
práce.

1

1

2

Praktická vana na dřevo pro středové 
štípání.

2

5

6

V případě typu V2-Speed si 
vyberte ze dvou rychlostí 
chodu vpřed. Sériově u stroje 
RuckZuck.

Velmi dlouhá životnost díky širokému vedení 
tlačné desky z mosazi.

5

Nehlučné hydraulické zařízení s olejovým 
filtrem pro trvalý provoz.

6

Snadná přeprava pomocí velkých 
celopryžových kol Ø 300 mm.

Úspora času díky nastavitelnému 
štípacímu zdvihu.

3

3

4

4

Volitelně: Otočný štípací kříž (F0001893), 
nasazovací, pro 4 polena v jednom pra-
covním kroku.

7

7
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• Štípací síla 6 t, dvě rychlosti ražení při chodu vpřed V2
• Max. délka polena 55 cm, zdvih válce 54 cm
• Pojízdná na dvou celopryžových kolech Ø 300 mm

Turbo model: pro ještě vyšší štípací rychlost

Č. výrobku Typ Pohon
Max. rychlost ražení cm/s Hmotnost

kgChod vpřed
Stupeň 1/stupeň 2

Zpětný chod

M6860 E5,5 Turbo
5,5 kW elektromotor, 
400 V, S6, CEE 16 A

11 / 22 24 ~ 144

M6790 E3
3 kW elektromotor, 
400 V, S6, CEE 16 A

6 / 12 14 ~ 128

M6791 E3 3 kW elektromotor, 230 V, S6 5 / 10 11 ~ 127

M6862 B5,5 B&S
5,5 kW (7,5 PS) benzinový motor 
Briggs & Stratton

8 / 15 17 ~ 140

M6863
B5,9

Honda

5,9 kW (8 PS) 
benzinový motor Honda, Spotřeba: 
1,0-1,5 l/h, Objem nádrže: 5,3 l

8 / 15 17 ~ 142

Č. výrobku Označení

F0001893 Otočný štípací kříž, nasazovací, pro 4 díly

F0001421 Odkládací stůl za štípacím nástrojem pro RuckZuck

F0002179 Počitadlo hodin pro stroje s elektropohonem

F0001482 Počitadlo hodin pro stroje s pohonem benzinovým motorem

Doplňkové vybavení pro RuckZuck

RuckZuck E3, 
volitelně: otočný štípací kříž (F0001893) 

a odkládací stůl (F0001421)

RuckZuck
Pohodlná vodorovná štípačka dříví pro použití v domácnosti.


