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

Vše kolem 
dřeva

Malí pomocníci. 6 dobrých nápadů pro 6x více komfortu: 

S balicím zařízením, pásovými dopravníky, LogFix, PackFix, 

profesionálním drtičem a HackBlitz je štípání dřeva mnohem 

jednodušší. Přeprava, nakládání, balení nebo zmenšování – rychleji 

a jednodušeji to nejde!

Vázací zařízení:
  Pohodlné vázání polínek
  Pohodlná manipulace

Pásové dopravníky:
  Různé obsluhovací délky
  Nastavitelný sklon pásového dopravníku

PackFix:
  Automatické balení a tvarování  

 naštípaného dřeva
  Jednotné plnicí množství 1 prm dřeva

LogFix:
  K čištění od třísek pro kvalitní palivové dřevo
  flexibilní použití

LogFill:
  Meziskladování polenového dřeva
  Nakládání v dávkách podle potřeby

Přehled
výhod
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Č. výrobku Označení Hmotnost

M7200
Vázací zařízení s tříbodovým zavěšením kat. I + II 
Doraz pro rovnoměrné plnění ~ 230

Vázací zařízení
Ideální doplněk ke každé štípačce

Č. výrobku Označení

F0001829 Tlumící zarážková stěna ze dřeva (tlumí hluk)

Doplňkové vybavení pro vázací zařízení

Praktické vázací zařízení rovnou připraví jak metrové, 
tak i krátké dřevo pro skladování a nakládku. Čtyři 
sériová vedení pásu vážou krátké dřevo do 2 svazků 
o délce polena vždy 50 cm. Hydraulika traktoru sveze 

svazky dřeva dolů, ty se po otevření uzavírací páky 
vykutálejí ven. U délky polena 1 m činí obsah asi 1 
prostorový metr.

Vázací zařízení

Č. výrobku Označení

F0003531

Kompletní kompozitní sada skládající se z:
• upínacího zařízení
• pojízdného odvíječe pásky
• kompozitní stahovací páska, šířka 19 mm, 2 role à 500 m
• 1 000 ks pozinkovaných uzavíracích spon

F0003532

Kompozitní sada bez odvíječe pásky skládající se z:
• upínacího zařízení
• kompozitní stahovací páska, šířka 19 mm, 2 role à 500 m
• 1 000 kusů pozinkovaných uzavíracích spon

F0002557 Sada odvíječe, viz obrázek 1

F0002698 Zařízení pro napínání lana (nelze použít u sady odvíječe F0002557!)

Z9700051 Upínací zařízení

Z9700056 Pojízdný odvíječ pásky

Z9700064
Kompozitní stahovací páska, šířka 19 mm, 2 role à 500 m. Plastifikovaná textilní páska, 
speciálně pro výrobky s ostrými hranami a pro použití při nízkých teplotách, vysoká odolnost 
proti UV záření, vysoká pevnost v tahu

Z9700080
Pozinkované uzavírací spony (1 000 ks/balení) vhodné ke kompozitní stahovací pásce 
(Z9700064)

Vázací systém – kompozitní páska

1 1

Svazkový systém v přepravní poloze. Vázací systém s kompozitní páskou
1  Odvíječ kompozitní pásky
   (M7200 + F0002557 + F0003532)
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Č. výrobku Označení Hmotnost

M7205 Vázací zařízení Comfort s 2 000 m dlouhou šňůrou Fybron ~ 208

Vázací zařízení Comfort
Pohodlnější vázání dřeva.

Č. výrobku Označení

F0003171 2 role šňůry z lisované příze Fybron, cca 1 040 až 1 050 m/role (cca 90 svazků)

Vázací systém – lisovaná příze Fybron

S vázacím zařízením Comfort budete metrové dřevo 
vázat pohodlně a výhodně (cca 0,9 €/svazek). Ruční 
lanový naviják umožňuje pohodlné napnutí resp. 
stlačení. Se šňůrou z lisované příze se snadno ma-

nipuluje a její likvidace není problematická. Rychlé 
vázání zajišťuje návinová trubka. Není nutné žádné 
další nářadí. 

Technické údaje:
• Tlumící zarážková stěna ze dřeva – tlumí hluk
• Ruční lanový naviják
• Návinová trubka
• Délka:  1 600 mm, šířka: 1 550 mm, výška: 1 650 mm
• Tříbodové zavěšení kat. I + II

Obrázek: Vázací zařízení Comfort 
s vázacím systémem s lisovanou přízí Fybron 

1  Odvíječ
2  Ruční lanový naviják

2
1
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Pásové dopravníky 4 / 5 m 
Pro nakládání hotového palivového dřeva u výkyvných pil, štípaček krátkého dřeva atd.

Takto můžete přemisťovat své palivové dříví! Sklon 
pásových dopravníků lze nastavit pomocí ručního 
navijáku. Pneumatiky a sériová traktorová oj (skláda-

jící se z oje, odrazek a nálepky pro rychlost 6 km/h) 
připraví pásové dopravníky na přepravu bez námahy. 
Pozor! Není určen pro přepravu štěpky.

Č. výrobku Typ Pohon
Pásový dop-

ravníklänge m
Hmotnost

kg

M8150 4m E-400V 0,75 kW elektromotor, 400 V, S6, CEE 16A 4 ~ 210

M8152 4m E-230V 0,75 kW elektromotor, 230 V, S6 4 ~ 210

M8100 4m PS
Hydraulika traktoru, 
hydraulické hrdlo konstrukční velikosti 3, 
litrový výkon 16 l/min – max. 130 barů

4 ~ 209

M8155 5m E-400V 0,75 kW elektromotor, 400 V, S6, CEE 16A 5 ~ 235

M8157 5m E-230V 0,75 kW elektromotor, 230 V, S6 5 ~ 235

M8105 5m PS
Hydraulika traktoru, 
hydraulické hrdlo konstrukční velikosti 3, 
litrový výkon 16 l/min – max. 130 barů

5 ~ 230
1,2 m

Technické údaje:
• Délka pásového dopravníku 4 resp. 5 m
• Sklon pásového dopravníku v rozmezí 10° a 40° nastavitelná ručním lanovým navijákem
• Šířka pásového dopravníku: 300 mm
• Výška výhozu u dopravníku 4 m: 1,0 až 2,7 m, Výška výhozu u dopravníku 5 m: 1,1 až 3,3 m
• Rychlost pásového dopravníku: 50 cm/s
• Pneumatiky Ø 400 mm

Nelze kombinovat s našimi modely SpaltFix.
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Č. výrobku Označení

F0002427 Opěrná kola levá a pravá pro přepravu, lze použít pouze u provedení s vychýlením
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F0003578 Oj, lze použít pouze u provedení s vychýlením

F0002426 Dělič množství, pro nastavení rychlosti u pohonu PS

Pásové dopravníky pro modely SpaltFix
Pro nakládání hotového palivového dřeva pro řadu SpaltFix, LogFix atd.

Č. výrobku Typ Pohon
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M8192
4 m E4,0-400V

Ruční
4kW elektromotor, 400 V, S6, CEE 16 A x x
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M8197
5 m E4,0-400V

Ruční
4kW elektromotor, 400 V, S6, CEE 16 A x x

Pásový dopravník 4 / 5 m

Pásový dopravník 6 / 8 m

Č. výrobku Typ Pohon
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M8134S
6 m E4,0-400V

Ruční
4kW elektromotor, 400 V, S6, CEE 16 A x x
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M8166S
6 m E5,5-400V

Hydraulické
5,5kW elektromotor, 400 V, S6, CEE 16 A x x

M8143S
8 m E4,0-400V

Ruční
4kW elektromotor, 400 V, S6, CEE 16 A x x

M8176S
8 m E5,5-400V

Hydraulické
5,5kW elektromotor, 400 V, S6, CEE 16 A x x

Pásový dopravník s délkou pásu 4 / 5 / 6 / 8 m jako 
doplněk k modelům řady Posch Spaltfix je výkyvný a 

výškově nastavitelný. Sklon pásu lze nastavovat me-
chanicky po stupních, resp. plynule hydraulicky. 

Technické údaje:
•  Délka pásového dopravníku: 4/5/6/8 m
•  Šířka dopravního pásu: 550 mm
•  Rychlost pásového dopravníku: 70 cm/s
•  Pneumatiky Ø 400 mm
• U pásového dopravníku s délkou 4 m a 5 m lze natáčení provádět pouze ručně.

Doplňkové vybavení pro pásové dopravníky 6/8 m

Rozm!rové schéma pásového dopravníku 4 / 5 m:

Rozm!rové schéma pásového dopravníku 6 / 8 m:
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PackFix Hydro
Balení pro optimální sušení, skladování a expedici palivového dříví.

Plnicí buben se prostřednictvím pásového dopravníku 
plní poleny. Když je buben plný, ovine boční rotační 
rameno plnicí buben odspodu sítí, která se předtím 
zafixuje na paletě. Současně je plnicí buben pomalu 
vytahován nahoru a prodyšná síť se omotává přímo 
kolem kusů dřeva. Zvedání, spouštění a rotace 
otočného ramena probíhá hydraulicky. Když jsou 

všechna polena zabalena v síti, je síť na horním konci 
jednoduše odříznuta a zavázána na uzel. Jednodušší 
vyrovnání bubnu pod navíjecím ramenem a vertikální 
vyrovnání stroje pomocí stavěcích noh.

PackFix je k dostání v následujících provedeních:
• Stacionární (se spodním rámem s možností nivelace pro stacionární použití)
• Mobilní (pro mobilní použití s tříbodovým zavěšením)
• Univerzální (pro stacionární a mobilní použití)

Technické údaje:
• Pro polena o délce do 50 cm
• Objem plnicího bubnu 1,63 m3 = 1,6 prms prostorový metr sypaný = 1,0 prm dřeva
• Plnicí buben: Ø 1,20 m, výška = 1,45 m
• Možnost stohování až 3 balíků na soběMožnost stohování až 3 balíků na sobě
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Systém PackFix

...současně je plnicí buben (který se neotáčí) vytahován 
nahoru.

Když je plnicí buben úplně vytažený nahoru, je možné hotový 
„balík dřeva“ odvézt.

Buben PackFix se plní pomocí dopravního pásu. Rotační rameno ovíjí plnicí buben sítí...

Varianty palet:
• Optimální řešení:  

Paletu lze ovinout: jednorázová paleta 100 x 80 cm  
+ 4 prkna o délce 123 cm (viz nákres vpravo)

• Další možná řešení bez ovinutí palety: 
– europaleta 120 x 80 cm + 4 prkna o délce 123 cm 
– jednorázová paleta 123 x 123 cm (nejsou třeba žádná další prkna)
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PackFix Hydro stacionární, sériově se spodním rámem s 
možností nivelace (UR)

• Pro stacionární provoz
• Plnicí buben Ø 120 cm se systémem rychlé výměny
• Plnění traktorem s čelním nakladačem, vysokozdvižným vozíkem, nakladačem atd.

PackFix Hydro stacionární, 
s podlahovým rámem pro vysokozdvižný vozík (volba GH)

PackFix Hydro stacionární

Úspora času: Během plnění jednoho bubnu může být dřevo ve druhém již baleno a následně dopraveno ven. Poté je k plnění opět 
připraven nový buben (volba TH).

Větší efektivita díky novému hydraulickému otočnému 
stolu.

Plnicí buben lze rukojetí snadno odpojit od rámové 
konstrukce. 

Snadné ovládání ze stanoviště obsluhy.
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Č. výrobku Označení

F0002876
Dělič množství pro modely poháněné hydraulikou traktoru pro přizpůsobení množství oleje 
(rychlost balení) nezávisle na otáčkách traktoru
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F0002877
Paletová vidlice, pro použití jako PackFix Hydro mobilní 
(sériově u PackFix Hydro mobilní a univerzální) 

F0002878
Spodní rám pro nakládání vidlicovým vysokozdvižným vozíkem, čelním nakladačem apod. 
(sériově u zařízení PackFix Hydro stacionární a univerzální)

F0002880 Podlahový rám pro plnění vysokozdvižným vozíkem

F0002579 Plnicí buben navíc pro PackFix se systémem rychlé výměny 1,6 prms

Z9900500
Síť 0,6 m x 1 800 m (na 55 až 60 jednotek) 
1 síť se dodává sériově se strojem

Z9900501 Síť 0,6 m x 1 800 m, 1 paleta = 64 rolí

F0003364
Dodatečné vybavení otočným stolem včetně 2. plnicího bubnu a hydr. pohonu ze stanoviště 
obsluhy pro všechny stávající modely PackFix Hydro, bez montáže. Upozornění: pouze pro 
stacionární použití

Č. výrobku Typ Pohon
Hmotnost

kg

M7340M PS
Hydraulika traktoru, max. výkon čerpadla 10 l/min, 
max. 150 barů, hydraulická zástrčka konstrukční velikosti 3, 
s trojbodovým závěsem a paletovou vidlicí 

~ 615
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M7341M PZ
Nasazovací čerpadlo vývodového hřídele max. 430 ot./min,
s trojbodovým závěsem a paletovou vidlicí

~ 635

UR
Spodní rám s možností nivelace místo sériové paletové vidlice. 
Je zapotřebí rovný podklad.

GH
Podlahový rám pro nakládání vidlicovým vysokozdvižným vozíkem místo sériové paletové 
vidlice. Je zapotřebí rovný podklad.

PackFix Hydro mobilní

Doplňkové vybavení pro PackFix Hydro

• Mobilní provoz, možnost tříbodové přepravy
• Plnicí buben Ø 120 cm se systémem rychlé výměny
• Balíky dřeva lze pohodlně ovinout na traktoru a rovněž je traktorem přepravit.
• Možnost fixace pro plnicí buben a otočné rameno během přepravy
• U traktoru se doporučuje hydraulické ovládání ve výšce!

PackFix Hydro Mobil (M7340) 
s trojúhelníkem a paletovou vidlicí

Č. výrobku Typ Pohon
Hmotnost

kg

M7344 PZE
• Nasazovací čerpadlo vývodového hřídele max. 430 ot./min
• 3 kW elektromotor, 400 V, S6, CEE 16A

~ 680

GH
Podlahový rám pro plnění vysokozdvižným vozíkem, místo sériového spodního rámu. 
Je nutný rovný podklad.

• Mobilní provoz a stacionární použití
• Univerzálně použitelný stroj pro společnosti
• Plnicí buben Ø 120 cm se systémem rychlé výměny

PackFix Hydro univerzální
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LogFill
Meziskladování polen a jejich nakládání v dávkách.

Č. výrobku Typ Pohon
Hmotnost

kg

M8050RC E4,0-400
Elektrický pohon 4,0 kW, 400 V, S6, CEE 16 A, 
S rádiovým dálkovým ovládáním pro zapínání a vypínání, max. 25 prms/h

~ 1.800
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Zařízení LogFill slouží jako mezistanice při zpracování 
palivového dřeva. Pojme maximálně 2 metry krychlo-
vé polen a – v dávkách a s přesným nastavením – je 
prostřednictvím drapákového dna opět uvolní. LogFill 
lze kombinovat se zařízením Posch LogFix, které po-
lena navíc zbaví třísek. Další možnost použití zařízení 

LogFill: Zatímco se jedna část polenového dřeva balí, 
LogFill ukládá další část. Pomocí rádiového dálkové-
ho ovládání lze 4kW motor zařízení LogFill pohodlně 
zapínat a vypínat z podavače nebo může zapínání a 
vypínání provádět balicí personál.

Technická data:
•  Objem: max. 2 m3
• Nakládací výška: min. 195 cm, popř. min. 270 cm
• Nakládací otvor: cca 280 x 110 cm
•  Rozměry základního stroje (bez podvozku a pásového dopravníku):  

400 x 170 x 245 cm 

Č. výrobku Označení

F2 Pásový dopravník 2 m, předávací výška: 1,8 m (volitelně s F0003498: 2,55 m)
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F4 Pásový dopravník 4 m, předávací výška: 2,6 m (volitelně s F0003498: 3,35 m)

F0003498 Přídavný rám 75 cm

Doplňkové vybavení pro LogFill

LogFill s přídavným rámem (F0003498) se může plnit pomocí 
čelního nakladače. 

LogFill slouží jako zásobník polenového dřeva a zajišťuje tak 
bezproblémové procesy v logistice palivového dřeva.

LogFill E4,0-400
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Č. výrobku Typ Pohon
Hmotnost

kg

M8185RC E2,2-400
2,2 kW elektrický pohon 400 V, S6, CEE 16 A s násypkou na odpad.
S rádiovým dálkovým ovládáním pro zapnutí a vypnutí, max. 25 prms/h

~ 740
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M8186RC E2,2-230
2,2 kW elektrický pohon 230 V, S6 s násypkou na odpad
S rádiovým dálkovým ovládáním pro zapnutí a vypnutí, max. 25 prms/h

~ 740

M8187RC PS
Hydraulika traktoru, hydraulické hrdlo konstrukční velikosti 2,  
průtok cca 15 l/min – 150 barů, s násypkou na odpad ~ 750

Z
Zajištění přístupu k sítovému bubnu, odpadá násypka na odpad 
(Možnost plnění např. bubnu PackFix)

~ 60

S Příplatek za rozteč čistících lamel 38 mm

LogFix
Pro čištění polen

Posch LogFix odděluje polena od třísek a obratem 
ruky dodává kvalitní palivové dříví. Rotující válce zba-
vují polena nežádoucích třísek, štěpin kůry a dřeva 
a nechávají je padat dolů. Jelikož se válce otáčejí 
pouze rychlostí 50 otáček za minutu, pracuje LogFix 
velmi tiše. Pod sítem se nachází násypka, která odpad 

předává na volitelný pásový dopravník nebo do kontej-
neru (max. 1,25 m x 1,25 m x 1 m š x h x v, resp. max. 
1,25 m x 1,25 m x 1,6 m š x h x v u možnosti Z). Po-
mocí rádiového dálkového ovládání lze síto pohodlně 
vypnout a zapnout.

Technická data:
• Šířka síta: 54 mm, 7 válců
• Plocha síta: d x š: 1 300 x 750 mm,  

předávací výška vyčištěných polen: 1 800 mm nebo 1 950 mm
• Výška plnění: min. 2,5 m
• Rozměry: d x š x v: 2 400 x 1 600 x 2 300 mm

Č. výrobku Označení

F0003402 Doplňkové vybavení zajištěním přístupu pro LogFix s elektropohonem, hmotnost: ~ 170 kg
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F0003403 Doplňkové vybavení zajištěním přístupu pro LogFix s pohonem PS, hmotnost: ~ 170 kg

F0003483 Podvozek pro LogFix (bez zajištění přístupu) při použití PF s otočným stolem, výška plnění: min. 2,8 m

F0003492 Dopravní pás se skluzem za LogFix, předávací výška cca 1 m

Doplňkové vybavení pro LogFix

Rotující válce zbavují polena nežádoucích třísek a kousků 
kůry.

Volitelný pásový dopravník pod sítem předává odpad do 
libovolného kontejneru. Čistá polena zde padají do plnicího 
bubnu PackFix.

LogFix s volitelným zajištěním přístupu (Z): Kvalitní palivové 
dříví obratem ruky. Pomocí rádiového dálkového ovládání lze 
LogFix pohodlně vypnout a zapnout.

LogFix E2,2-400 se sériovou násypkou na odpad 


