


KAPSEN 18RC je primárně určen pro přibližování dříví. 
Díky velké průchodnosti terénem a nízkému tlaku 

na půdu pásového podvozku je hojně využíván v porostech  
s neúnosnou půdou (rašelina a mokřady), ale také v kopcovitém 
terénu. 

KAPSEN 18RC je řízen pomocí dálkového ovládání, kterým 
lze ovládat pojezd stroje, naviják nebo sklopný štít.

KAPSEN 18RC je průběžně inovován již od roku 2007 na základě 
praktických zkušeností našich zákazníků. Od té doby jsme 
vyrobili více než 250 kusů. Novinkou je nový naviják o síle 
16 kN (1,6 t) a širší sklopný štít s dorazovou vanou.

K výrobě jsou použity komponenty renomovaných značek, 
například Briggs & Stratton, Bosch Rexroth, Danfoss, Hetronic. 
KAPSEN 18RC prošel inspekcí firmou TÜV SÜD Czech.

KAPSEN 18RC is primarily intended for skidding. 
Thanks to its high ground clearance and low pressure 

on the ground of the crawler with unbearable soil (peat and 
wetlands), but also in hilly terrain. 

KAPSEN 18RC is controlled by a remote control, which can 
be used to control the machine‘s moving, winch or tilting 
shield.

KAPSEN 18RC has been continuously innovated since 2007 
based on the practical experience of our customers. Since then, 
we have produced more than 250 pieces. A novelty is a new 
winch with a strength of 16 kN (1.6 t) and a wider tilting 
shield with a stop tub.

We use components from renowned brands such as Briggs & 
Stratton, Bosch Rexroth, Danfoss, Hetronic for production. 
KAPSEN 18RC was inspected by TÜV SÜD Czech.
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TECHNICKÉ PARAMETRY
Výkon motoru B&S 18HP Vanguard 18 hp

Tažná síla 16 kN

Naviják na dálkové ovládání - válcované lano 35 m / Ø 6 mm

Objem palivové nádrže 7 l

Objem hydraulické nádrže 20 l

Max. tlak systému 180 bar

Rozměry v cm (d x š x v) 230 x 120 x 162

Šířka pásu 40 cm

Hmotnost stroje 1 100 kg

TECHNICAL SPECIFICATION
Engine (petrol) B&S 18HP Vanguard 18 hp

Drawing force 16 kN

Remote control winch - rolled rope 35 m / Ø 6 mm

Fuel tank volume 7 l

Hydraulic tank volume 20 l

Max. pressure 180 bar

Dimensions in cm (l x w x h) 230 x 120 x 162

Width of track 40 cm

Weight 1 100 kg
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