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SplitMaster

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

výhod

  Pro krátké a metrové dřevo do 1,25 m

  Pohodlná obsluha a vysoký štípací výkon   
 díky funkci „Autospeed“

  Profesionální hydraulické zařízení s  
 čerpadlem z šedé litiny a olejovým  
 filtrem pro trvalý provoz

  Hydraulické zdvihací zařízení pro více  
 pohodlí při štípání

  Varianty štípacích nožů s hydraulickým  
 nastavením výšky (od SplitMaster 20) pro  
 středové štípání a stejnoměrná polena při různém  
 průměru dřeva.

  Ergonomická výška obsluhy

Přehled

Silná a vytrvalá štípačka.

SplitMaster je skutečným profesionálem: Velkou silou se s 

množstvím variant štípacích nožů propracovává poleny – a to v 

mimořádně rychlém štípacím cyklu, na přání také s jeřábem pro 

podávání dřeva. SplitMaster je k dispozici od 9 t do 55 t, volitelně s 

jedinečným štípacím systémem EASY.
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Funkce Autospeed reaguje 

na požadovaný štípací tlak a 

samostatně přepíná štípací 

rychlost.

Tlačný prvek jede až ke štípacímu 
noži, díky čemuž se úplně proštípne 
i vláknité, sukovité dřevo.

Hydraulické nastavování štípacího nože, 
optimalizovaná výměna štípacího nože 
bez použití nářadí, dvoubřitový systém 
pro rovné štípání (viz obrázek).

2

2

5

SplitMaster
Silná podpora

3

3

Energické štípání díky válci 
dimenzovanému na velké zatížení. 
Uzavírací klapka pro ochranu 
stanoviště obsluhy.

1

1

Rychlý štípací cyklus díky profesionálnímu 
hydraulickému zařízení s čerpadlem z šedé 
litiny a olejovým filtrem pro trvalý provoz.

Odkládací stůl, ergonomická výška obsluhy 
a zařízení pro zvedání kmenů pro pohodlnou 
práci šetřící záda.

Volitelně: štípací nůž „EASY“: Dřevo 
je rozděleno štípacím nožem „Easy“. 
Spodní polena již mají optimální velikost pro 
uskladnění a pozdější zpracování. Horní po-
lena lze bez námahy vytáhnout ze štípacího 
nože a ještě jednou proštípnout.

5

Kompaktní konstrukce: přepravní poloha.

6

7

4

4
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• Štípací síla 9 t, s funkcí Autospeed
• Max. délka polena 50 cm, zdvih válce 54 cm
• Nastavitelný štípací zdvih
• Odkládací stůl (š x d: 990 x 585 mm)
• Štípací nůž lze pro středové štípání rychle a bez použití nářadí přizpůsobit průměru dřeva
• Pojízdná na dvou celopryžových kolech Ø 250 mm vč. pomůcky pro přepravu 
• Pohon z traktoru: Tříbodové zavěšení kat. I+ II, nutný kloubový hřídel
• Pohon přes hydrauliku traktoru: Tříbodové zavěšení kat. I + II, je nutné hydraulické hrdlo konstrukční velikosti 

3 pro chod vpřed a zpětný chod. Kompletní s přípojnými hadicemi a hydraulickou zástrčkou. Je nutný beztlaký 
zpětný chod! Max. čerpací výkon čerpadla 16 l/min

• Pojezd SBL: rychloběžná náprava 80 km/h, zajišťovací brzda, připojení přes kulové tažné zařízení, osvětlovací 
zařízení

Č. výrobku Označení

T
Traktorový podvozek max. 10 km/h bez brzdového systému. Doprava na veřejných komuni-
kacích není povolena, pouze pro použití na soukromých pozemcích (např. dřevosklad). Spojka s 
kulovou hlavou, bez osvětlovacího zařízení

L Osvětlení

M Příplatek za hydraulické nastavování štípacího nože

D Tříbodové zavěšení kat. I + II (pro stroje s elektropohonem)

B Velký odkládací stůl (š x d: 990 x 950 mm), u provedení V sériově

Zvláštní výbava pro SplitMaster 9
Možné pouze u prvotního provedení, vč. montáže.

Doplňkové vybavení pro SplitMaster 9

 1) středově štípaný průměr dřeva

SplitMaster 9
Ergonomická vodorovná štípačka dříví pro použití v domácnosti a zemědělství.

Č. výrobku Označení

F0001660 Štípací nůž 3dílný (Ø 10 – 40 cm) 1)

F0001661 Štípací nůž 6dílný (Ø 10 – 40 cm) 1)

F0002663 Štípací nůž 4dílný (Ø 0 – 35 cm) 1), sériový

F0003307 Počitadlo hodin pro stroje s elektropohonem

F0001806 Počitadlo hodin pro stroje s Z-pohonem (jazýčkový kontakt) s ukazatelem otáček

F0001482 Počitadlo hodin pro stroje s pohonem benzinovým motorem

Z2000635 Kloubový hřídel Walterscheid W-Line

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

kgChod vpřed
Stupeň 1/stupeň 2

Zpětný chod

M2350R E5,5-R 5,5 kW elektromotor 400 V, S6, CEE 16 A 7 / 17 12 ~ 222

M2359R E3D-R 3,0kW elektromotor, 230 V, S6, dvojstupňové čerpadlo 2 / 18 13 ~ 234

M2350
SBLR

E5,5-R-
PKW

5,5 kW elektromotor, 400 V, S6, CEE 16A
Pojezd SBL 7 / 17 12 ~ 366

M2352R PZG-R
Traktor, potřeba síly 7 kW, Olejové 
čerpadlo s litrovým výkonem 18,5 l/min 
při 430 ot./min, pevně namontované

8 / 19 14 ~ 252

M2354R PZG-E5,5-R • Traktor
• 5,5 kW elektromotor 400 V, S6, CEE 16 A

8 / 19
7 / 17

14 ~ 248

M2356
SBLR

B9,7-R-PKW
9,7 kW (13 PS) Briggs & Stratton, 4taktní 
benzinový motor Vanguard, pojezd SBL, 
Spotřeba: 2,0-2,5 l/h, Objem nádrže: 8,5 l

8 / 18 12 ~ 365

M2357
SBLR

B8-R-
PKW

8 kW (11 PS) 4taktní benzinový 
motor Honda B8, pojezd SBL,
Spotřeba: 2,0-2,5 l/h, Objem nádrže: 6,1 l

8 / 18 13 ~ 364

M2358R PS-R Hydraulika traktoru 8 / 19 13 ~ 196

SplitMaster 9 E5,5-R 
v přepravní poloze s přepravní pomůckou, 

volitelně: velký odkládací stůl (B)

SplitMaster 9 s pojezdem

SplitMaster 9 PZG-E5,5-R

SplitMaster 9 E5,5-R,
 volitelně: velký odkládací stůl (B)
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Č. výrobku Označení

L Osvětlení

T
Traktorový podvozek max. 10 km/h bez brzdového systému, tažné oko. Doprava na veřejných 
komunikacích není povolena, pouze pro použití na soukromých pozemcích (např. dřevosklad). 
Bez osvětlovacího zařízení

X
Hluboko uložené tažné oko se Z-pohonem uloženým nad ním 
resp. zákaznická výška oje

Zvláštní výbava pro SplitMaster 20
Možné pouze u prvotního provedení, vč. montáže.

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

kgChod vpřed
Stupeň 1/stupeň 2

Zpětný chod

M6950 PZG
Traktor, potřeba síly 26 kW (34 PS), Olejové 
čerpadlo s litrovým výkonem 64/125 l/min 
při 480 ot./min, pevně namontované

13 / 27 26 ~ 750

M6955 E7,5D
7,5 kW elektromotor, 400 V, S6, CEE 16A 
dvojstupňové čerpadlo

11 / 23 22 ~ 770

M6965 PZG-E7,5D
• Traktor
• 7,5 kW elektromotor, 400 V, S6, CEE 16A
dvojstupňové čerpadlo

13 / 27
11 / 23 

26
22

~ 804

Y SplitMaster se štípacím nožem „Easy“ a posuvem (4násobný štípací nůž se nepoužívá)

SplitMaster 20 PZG 
se štípacím nožem „Easy“ (Y)

SplitMaster 20
Ergonomická vodorovná štípačka dříví.

• Štípací síla 20 t, s funkcí Autospeed
• Až 6 polen v jednom pracovním kroku
• Max. délka polena 110 cm, zdvih válce 115 cm
• Pohon z traktoru: Tříbodové zavěšení kat. I+ II, nutný kloubový hřídel
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SplitMaster 20 PZG volitelně se 
štípacím nožem Easy (Y), podélně 
taženým traktorovým podvozkem (T) 
a osvětlením (L)

Č. výrobku Označení

F0002836 Štípací nůž 6dílný (Ø 15 – 40 cm) 1)

F0002872 Štípací nůž 4dílný (Ø 0 – 40 cm) 1), sériový

F0002873 Štípací nůž „Easy“ se sapinou (Ø 0 – 40 cm) 1)

F0002179 Počitadlo hodin pro stroje s elektropohonem

F0002867 Kloubový hřídel Walterscheid

F0001806 Vložený plech mezi štípací vanou a odkládacím stolem (při trojúhelníku a pojezdu)

Z2000653 Kloubový hřídel Walterscheid W-Line

Doplňkové vybavení pro SplitMaster 20

SplitMaster „Easy“

 1) středově štípaný průměr dřeva

Stroje SplitMaster 20, 26 a 30 lze hravě a jednoduše 
přeměnit na SplitMaster 20, 26 a 30 „Easy“. Se spe-
ciálním štípacím nožem „Easy“ (volba Y) naštípáte své pa-
livové dříví ještě snadněji. Sériově obdržíte také praktickou 
jednoruční sapinu pro ergonomickou práci. Dřevo je 
rozděleno štípacím nožem „Easy“. Spodní polena již mají 

optimální velikost pro uskladnění a pozdější zpracování. 
Horní, příliš velká polena lze pomocí jednoruční sapiny bez 
námahy vytáhnout ze štípacího nože a dočasně je uložit na 
zdvihacím zařízení resp. je umístit do štípacího kanálu pro 
další štípání. Pohodlná práce a efektivní štípání palivového 
dříví.

SplitMaster 20, volitelně se štípacím nožem „Easy“ a podélně taženým traktorovým podvozkem.
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• Štípací síla 26 t, s funkcí Autospeed
• Až 8 polen v jednom pracovním kroku
• Max. délka polena 125 cm, zdvih válce 130 cm
• Ergonomická výška štípacího stolu 800 mm
• Tříbodové zavěšení kat. II
• Pohon z traktoru: je nutný kloubový hřídel

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

kgChod vpřed
Stupeň 1/stupeň 2

Zpětný chod

M8400SH PZG
Traktor, příkon 18–37 kW při 300–650 ot/min, 
pevně namontované olejové čerpadlo s max. 
průtokem 87 l/min

15 / 32 28 ~ 1.110

M8405H E7,5D
7,5 kW elektromotor, 400 V, S6, CEE 16A 
dvojstupňové čerpadlo

10 / 21 18 ~ 1.130

M8410H E15D
15 kW elektromotor, 400 V, S6, CEE 32A 
dvojstupňové čerpadlo

11 / 23 20 ~ 1.150

M8415SH PZGE7,5D
• Traktor
• 7,5 kW elektromotor, 400 V, S6, CEE 16A,
dvojstupňové čerpadlo

15 / 32
10 / 21

28
18

~ 1.155

M8420SH PZGE15D
• Traktor
• 15 kW elektromotor, 400 V, S6, CEE 32A,
dvojstupňové čerpadlo

15 / 32
11 / 23

28
20

~ 1.200

Y SplitMaster se štípacím nožem „Easy“ a posuvem (4násobný štípací nůž se nepoužívá)

SplitMaster 26
Profesionální vodorovná štípačka dříví.

Doplňkové a zvláštní vybavení viz strana 41-43.

SplitMaster 30 
Volitelně s vloženým plechem a 6násobným štípacím nožem
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Č. výrobku Typ Pohon
Max. rychlost ražení cm/s Hmotnost

kgChod vpřed
Stupeň 1/stupeň 2

Zpětný chod

M8450SH PZG
Traktor, příkon 18–37 kW při 300–650 ot/min, 
pevně namontované olejové čerpadlo s max. 
průtokem 87 l/min

13 / 25 25 ~ 1.130

M8455H E7,5D
7,5 kW elektromotor, 400 V, S6, CEE 16A 
dvojstupňové čerpadlo

8 / 16 16 ~ 1.150

M8460H E15D
15 kW elektromotor, 400 V, S6, CEE 32A 
dvojstupňové čerpadlo

9 / 18 18 ~ 1.170

M8465SH PZG-E7,5D
• Traktor
• 7,5 kW elektromotor, 400 V, S6, CEE 16A,
dvojstupňové čerpadlo

13 / 25
8 / 16

25
16

~ 1.175

M8470SH PZG-E15D
• Traktor
• 15 kW elektromotor, 400 V, S6, CEE 32A,
dvojstupňové čerpadlo

13 / 25
9 / 18

25
18

~ 1.220

Y SplitMaster se štípacím nožem „Easy“ a posuvem (4násobný štípací nůž se nepoužívá)

SplitMaster 30
Profesionální vodorovná štípačka dříví.

• Štípací síla 30 t, s funkcí Autospeed
• Až 8 polen v jednom pracovním kroku
• Max. délka polena 125 cm, zdvih válce 130 cm
• Ergonomická výška štípacího stolu 800 mm
• Tříbodové zavěšení kat. II
• Pohon z traktoru: je nutný kloubový hřídel

Doplňkové a zvláštní vybavení viz strana 41-43.

Č. výrobku Označení

DT
Traktorový podvozek max. 10 km/h bez brzdového systému, tažné oko. Doprava na veřejných 
komunikacích není povolena, pouze pro použití na soukromých pozemcích (např. dřevosklad). 
Bez osvětlovacího zařízení

L
Příplatek za velký odkládací stůl 1 400 x 2 000 mm, hmotnost cca 70 kg. 
Nelze použít v kombinaci se štípacím nožem „Easy“ (Y)!

RCS
Dvouruční rádiové dálkové ovládání (stroj se zvedacím zařízením), je nutné napájení 12 V, u 
elektrického pohonu je navíc zapotřebí F0002884!

FW
Rádiově ovládaný lanový naviják, tažná síla 1 000 kg, lano 40 m. 
Lze použít pouze v případě pohonu vývodovým hřídelem s max. otáčkami 540 ot/min, 
u strojů PZGE s elektrickým pohonem není použití možné!

C Chladič oleje 

Zvláštní výbava pro SplitMaster 26 a 30
Možné pouze u prvotního provedení, vč. montáže.

Olejový chladič (C) pro SplitMaster 26 / 30.Dvouruční ovládání. Joystick pro zdvihací zařízení a nasta-
vování nože.

Velký tlačný prvek pro problematické dřevo s o 40 % delším 
vedením pro delší životnost
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Č. výrobku Označení

F0003074 Štípací nůž 2dílný

F0003075 Štípací nůž 4dílný (Ø 0 – 50 cm) 1), sériový

F0003044 Štípací nůž 6dílný (Ø 15 – 50 cm) 1)

F0003069 Štípací nůž 8dílný (Ø 15 – 50 cm) 1)

F0003141 Štípací nůž „Easy“ se sapinou

F0003121 Prodloužení štípací vany pro štípání krátkého dřeva  

F0003181 Vložený plech mezi štípací vanou a odkládacím stolem, u DT není k dispozici

F0003383
Vložený plech mezi štípací vanou a odkládacím stolem (F0003181) a prodloužení štípací vany 
pro krátké dřevo (F0003121), u DT není k dispozici

F0003120 Zařízení pro výměnu nože  

F0002027 Nasazovací svítící jednotka

F0002179 Počitadlo hodin pro stroje s elektropohonem

F0001806 Počitadlo hodin pro stroje s Z-pohonem (jazýčkový kontakt) s ukazatelem otáček

Z2000653 Kloubový hřídel Walterscheid W-Line

Z2000649 Kloubový hřídel Walterscheid W-Line pro příčný traktorový podvozek DT

Doplňkové vybavení pro SplitMaster 26 / 30

 1) středově štípaný průměr dřeva

Vložený plech pro SplitMaster 30 Traktorový podvozek DT s odnímatelnou ojí pro SplitMaster.
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Č. výrobku Označení

E
Elektrická příprava, navíc vybavená elektrickou možností ovládání nástavby zákazníka 
kabelovým nebo rádiovým ovládáním. Je nutné vybavení přípojkou 12 V. Stroj lze ručně ovládat 
prostřednictvím dvouručního spínání.

F0002884 Měnič napětí RC/CC 230V – 12V (navíc volba E) pouze u elektropohonu

F0002885 Rádiové dálkové ovládání „RCS“ (navíc k volbě E)

F0002886 Kabelové dálkové ovládání „CC“ (navíc k volbě E) 1)

F0002887 Nožní kabelové dálkové ovládání „CCF“ (navíc k volbě E) 1)

F0002888 Rádiové dálkové ovládání „RC“ (navíc k volbě E) 1)

F0002889 Nožní rádiové dálkové ovládání „RCF“ (navíc k volbě E) 1)

Dálková ovládání pro SplitMaster 26 / 30
Možné pouze u prvotního provedení, vč. montáže.

1)  Stroje s těmito volbami ovládání se smí plnit pouze jeřábem. Montáž ovládání musí provést zákazník na místě plnění (jeřáb, traktor).
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Č. výrobku Typ Pohon
Max. rychlost ražení cm/s Hmotnost

kgChod vpřed
Stupeň 1/stupeň 2

Zpětný chod

M6652
ST13H

PZG
Traktor, příkon 18–37 kW při 300–650 ot/min, 
pevně namontované olejové čerpadlo s max. 
průtokem 87 l/min

13 / 25 25 ~ 1.300

M6667
ST13H

PZG-E7,5D
• Traktor
• 7,5 kW elektromotor 400 V, S6, CEE 16A 
Dvojstupňové čerpadlo

13 / 25
8 / 16

25
16

~ 1.390

M6672
ST13H

PZG-E15D
• Traktor
• 15 kW elektromotor 400 V, S6, CEE 32A 
Dvojstupňové čerpadlo

13 / 25
9 / 18

25
18

~ 1.420

M6662
T13H

D22
22 kW (30 PS) naftový motor HATZ 
při 2100 ot./min,
Spotřeba: 3,0-3,5 l/h, Objem nádrže: 30,0 l

8 / 17 17 ~ 1.700

Y SplitMaster se štípacím nožem „Easy“ a posuvem (4násobný štípací nůž se nepoužívá)

SplitMaster 30 s pojezdem
Profesionální vodorovná štípačka dříví. Mobilní použití.

• Štípací síla 30 t s funkcí Autospeed
• Až 8 polen v jednom pracovním kroku
• Velký odkládací stůl
• Max. délka polena 125 cm, zdvih válce 130 cm
• Pohon z traktoru: je nutný kloubový hřídel
• podélný podvozek: traktorový podvozek max. 10 km/h bez brzdového systému, zajišťovací brzda, tažné 

oko Ø 38 mm, nastavitelná výška tažného oka a opěrná patka, bez osvětlovacího zařízení. Doprava na 
veřejných komunikacích není povolena, pouze pro použití na soukromých pozemcích (např. dřevosklad).

SplitMaster 30 s podélným traktorovým podvozkem pro 
mobilní použití.

SplitMaster 30 s traktorovým podvozkem.
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Č. výrobku Označení

E
Elektrická příprava, navíc vybavená elektrickou možností ovládání nástavby zákazníka 
kabelovým nebo rádiovým ovládáním. Je nutné vybavení přípojkou 12 V. Stroj lze ručně ovládat 
prostřednictvím dvouručního spínání.

F0002884 Měnič napětí RC/CC 230V – 12V (navíc volba E) pouze u elektropohonu

F0002885 Rádiové dálkové ovládání „RCS“ (navíc k volbě E)

F0002886 Kabelové dálkové ovládání „CC“ (navíc k volbě E) 1)

F0002887 Nožní kabelové dálkové ovládání „CCF“ (navíc k volbě E) 1)

F0002888 Rádiové dálkové ovládání „RC“ (navíc k volbě E) 1)

F0002889 Nožní rádiové dálkové ovládání „RCF“ (navíc k volbě E) 1)

Č. výrobku Označení

T23

Příplatek za zdvih 2,3 m u traktorového podvozku max. 10 km/h bez brzdového systému, zajišťovací brzda. 
Doprava na veřejných komunikacích není povolena, pouze pro použití na soukromých pozemcích 
(např. dřevosklad). Bez osvětlovacího zařízení. Hmotnost: cca 1 800 kg
Max. délka polena 225 cm, zdvih válce 230 cm.

X Nízko umístěné tažné oko se Z-pohonem nahoře, resp. zákaznická výška oje

SAHL
Příplatek za silniční podvozek místo traktorového podvozku T13, s nájezdovou brzdou 80 km/h, 
výškově nastavitelná lomená oj, připojení přes kulové tažné zařízení, s osvětlením

G Příplatek za zdvihací zařízení s délkou 2,3 m a 2 zdvihacími válci

RCS Dvouruční rádiové ovládání (stroj se zdvihacím zařízením)

L Osvětlení

FW

Rádiově ovládaný lanový naviják, tažná síla 500 kg, lano 40 m. (U příčného traktorového podvozku nebo při 
montáži navijáku u podélného traktorového podvozku se tažná síla z důvodu nebezpečí překlopení snižuje 
na 500 kg!) Lze použít pouze v případě pohonu vývodovým hřídelem s max. otáčkami 540 ot/min, u strojů 
PZGE s elektrickým pohonem není použití možné!

C Olejový chladič

MI108 Snížení ceny stroje SplitMaster bez zdvihacího zařízení

Č. výrobku Označení

F0002023 Štípací nůž 2dílný 

F0002025 Štípací nůž 4dílný (Ø 0 – 50 cm), sériový

F0001939 Štípací nůž 6dílný (Ø 15 – 50 cm) 1)

F0002024 Štípací nůž 8dílný (Ø 15 – 50 cm) 1)

F0002773 Štípací nůž „Easy“ se sapinou

F0001666 Prodloužení štípací vany pro štípání krátkého dřeva

F0002421 Vložený plech mezi štípací vanou a odkládacím stolem

F0003169 Zařízení pro výměnu nože

F0002027 Nasazovací svítící jednotka

F0002179 Počitadlo hodin pro stroje s elektropohonem

F0001806 Počitadlo hodin pro stroje s Z-pohonem (jazýčkový kontakt) s ukazatelem otáček

Z2000653 Kloubový hřídel Walterscheid W-Line

Zvláštní výbava pro SplitMaster 30 s pojezdem 
Možné pouze u prvotního provedení, vč. montáže.

Dálková ovládání pro SplitMaster 30 s pojezdem
Možné pouze u prvotního provedení, vč. montáže.

1)  Stroje s těmito volbami ovládání se smí plnit pouze jeřábem. Montáž ovládání musí provést zákazník na místě plnění (jeřáb, traktor).

Doplňkové vybavení pro SplitMaster 30 s pojezdem

 1) středově štípaný průměr dřeva



46

SplitMaster 40 / 55 Crane
Profesionální vodorovná štípačka dříví s jeřábem pro nakládání dřeva.

• Štípací síla 40 t/55 t, s funkcí Autospeed
• Max. délka polena 125 cm (možno až do 250 cm)
• Štípací nůž 4dílný, SplitMaster 40 (Ø 0 – 50 cm), SplitMaster 55 (Ø 40 – 90 cm) 
• Hydraulické nastavení štípacího nože
• Hydraulické zařízení s axiálním pístovým čerpadlem (vysokotlaká hydraulika)
• Ovládání ze sedačky ve výšce
• Bezporuchové rádiové ovládání
• Pohon z traktoru: je nutný kloubový hřídel
• traktorový pojezd 10 km/h, zajišťovací brzda, nastavitelná výška tažného oka (700 mm)
• Jeřáb pro nakládání dřeva: teleskopický výsuv, dosah 6,7 m, max. zdvihové zatížení 414 kg, 
• úhel natočení 380 °, otvor podavače 1,24 m, hmotnost podavače 86 kg, hmotnost jeřábu 1 029 kg 

(pouze u modelů TK). 
• Hydraulický pohon jeřábu je zabudovaný ve stroji.

SplitMaster 40 / 55 Crane v přepravní poloze.

SplitMaster 55 Crane. Nakládací jeřáb zvedá kmeny o hmotnosti až 1 200 kg do štípacího koryta.

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

kgChod vpřed
Stupeň 1/stupeň 2

Zpětný chod

M6360TK
40 PZG 

s jeřábem

Traktor, potřeba síly 44 kW, olejové 
čerpadlo s litrovým výkonem 91/154 l/min 
při 540 ot./min 

11 / 19 28 ~ 4,300
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M6380TK
55 PZG 

s jeřábem
Traktor, potřeba síly 44 kW, olejové 
čerpadlo s litrovým výkonem 91/154 l/min 

8 / 13 20 ~ 4.650
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Č. výrobku Označení

F0001824 Štípací nůž 2dílný pro SplitMaster 40 Crane

P
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F0002505 Štípací nůž 4dílný pro SplitMaster 40 Crane, sériový

F0001815 Štípací nůž 6dílný pro SplitMaster 40 Crane (Ø 15 – 50 cm) 1)

F0001922 Štípací nůž 2dílný pro SplitMaster 55 Crane

F0002506 Štípací nůž 4dílný pro SplitMaster 55 Crane (sériový)

F0001887 Štípací nůž 6dílný pro SplitMaster 55 Crane (Ø 40 – 90 cm) 1)

F0001912 Kruhový nůž, 12dílný, pro krátké dřevo (max. 50 cm) do max. Ø 60 cm pro SplitMaster 55 Crane 

F0001923 Odkládací deska 1 400 x 2 000 mm (d x š)

F0001924 Odkládací deska vč. prodloužení 1 900 x 2 000 mm (d x š)

Z1930070 Kloubový hřídel

Č. výrobku Označení

T26

Příplatek za zdvih 2,65 m pro max. délku polena 2,5 m s mechanickou možností vypnutí 1,30 m,
 včetně traktorového podvozku. Traktorový podvozek max. 10 km/h bez brzdového systému, 
zajišťovací brzda. Doprava na veřejných komunikacích není povolena, pouze pro použití na 
soukromých pozemcích (např. dřevosklad). Bez osvětlovacího zařízení. P
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SD26
Příplatek za zdvih 2,65 m pro max. délku dřeva vč. silničního podvozku 80 km/h, vzduchotla-
kovou brzdou ABS, osvětlením, s mechanickou možností vypnutí v délce 1,30 m

RCF Příplatek za rádiové dálkové ovládání s nožní obsluhou (pro M6365TRC a M6385TRC)

L Osvětlení (pro stroje s traktorovým podvozkem)

Zvláštní výbava pro SplitMaster 40 / 55
Možné pouze u prvotního provedení, vč. montáže.

Doplňkové vybavení pro SplitMaster 40 / 55

 1) středově štípaný průměr dřeva

Hydraulicky nastavitelný štípací nůž pro silové štípání dřeva. Lisovník protlačuje štípané dřevo štípacím nožem silou větší 
než 40 / 55 t.

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

kgChod vpřed
Stupeň 1/stupeň 2

Zpětný chod

M6365TRC 40 PZG
Traktor, potřeba síly 44 kW, olejové 
čerpadlo s litrovým výkonem 91/154 l/min 
při 540 ot./min 

11 / 19 28 ~ 2.900
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M6385TRC 55 PZG
Traktor, potřeba síly 44 kW, olejové 
čerpadlo s litrovým výkonem 91/154 l/min 
při 540 ot./min

8 / 13 20 ~ 3.250

SplitMaster 40 / 55
Profesionální vodorovná štípačka dříví s rádiovým dálkovým ovládáním.


