
Innovative biomass technology
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Historie společnosti

2014
Uvedení stroje Diamant 2000
Vývoj v odvětví lesnictví a biomasy
vyžaduje větší mobilitu a flexibilitu.
Stroj Albach Diamant 2000 je představen 
veřejnosti. Je postaven tak, aby vyhověl 
předpisům pro nákladní vozy, a dosahuje 
rychlosti 80 km/h. Nově vyvinutá pohonná
jednotka a revoluční koncept rotoru 
přinášejí vysoký výkon.

2006
Založení společnosti 
Albach Maschinenbau
Společnost Albach byla založena, 
aby uvedla do praxe koncept 
výkonného štěpkovače s vlastním 
pohonem. Postavení prvního 
prototypu a zkoušky.  

2015
Expanze

Uvedení stroje Diamant 2000 na trh
v Severní Americe.

2008
Uvedení stroje Silvator 2000
na trh
Začátek výroby a prodeje stroje 
Silvator 2000. Disponuje vlastním 
pohonem, dosahuje rychlosti 
50 km/h, má přepravní šířku 3 m 
a vlastní speciálně navrženou 
hydraulickou ruku s dosahem 10 m.

2015 - 2018
Nový výrobní závod
Otevření nového výrobního závodu 
v Langquaid, aby bylo možno uspokojit
rostoucí poptávku po štěpkovači celých 
stromů Diamant 2000.

2008 - 2014
Evoluce

V následujících letech byl Silvator 
úspěšně prodáván ve více než 15 
zemích a byl postupně vylepšován, 
aby se stal špičkou na trhu, pokud 
jde o kvalitu štěpkování a odolnost.

2013
Lis na keře a odpadní dřevo
Uvedení mobilního lisu na keře 
a odpadní dřevo.

2018
Fällbach - mobilní zastřihovač 
stromů
Dodávky prvních zastřihovačů stromů 
Fällbach do severního Německa 
a Spojených států.
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Poptávka po štěpkovači „vše v jednom“ vedla 
k vývoji stroje Diamant 2000, který je ve své
třídě považován za nejvýkonnější a nejflexibilnější 
štěpkovač na světě.

Díky hydraulické ruce s dosahem 10 m je podávání 
materiálu bezpečné a efektivní. Náhon na všechna 
čtyři kola o velikosti 42“ a nezávislý hydromecha-
nický pohon přední a zadní nápravy dávají stroji 
schopnost dobře manévrovat v náročném terénu
a na strmých svazích.

 

Diamant 2000 vyniká bezkonkurenční spolehlivostí
a podává špičkový výkon jak na silnici, tak v terénu. 
Disponuje nejvyšší možnou rychlostí zpracování 
dřeva a produkuje štěpku nejvyšší kvality.

Diamant 2000 je známý zejména pro svůj nový typ pohonu, 
který mu umožňuje jet až 80 km/h, takže v kombinaci s ABS 
si můžete být jisti, že na místo dorazíte co nejrychleji
a nejbezpečněji, jak se potvrdilo ve více než 33 zemích 
po celém světě.

Diamant 2000 – nejvýkonnější štěpkovač s vlastním pohonem

Štěpkovač je standardně vybaven náhonem 
na všechna čtyři kola s možností „krabího chodu“.
Diamant je výborně ovladatelný a bez problému 
zvládne průjezd úzkými místy nebo rozbahněnými 
lesními cestami. Firmou ALBACH speciálně vyvinutá
dvoustupňová převodovka poskytuje dostatečný točivý 
moment a zvládne jakýkoli strmý svah.

 

Maximální dosah -
bezpečně a efektivně
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Perfektní pracoviště řidiče

Perfektní a bezpečný výhled do 
všech stran z výšky 4,8 m - úroveň 
očí. Tento nadhled umožňuje
bezpečnou práci i s vysoko 
naskládaným dřevem. 
 

Nastavení ovládacích prvků a 
citlivost joysticku může být 
upravena podle potřeb operátora.
Lze naprogramovat 3 individuální 
profily.

Pohodlná sedačka se může otáčet 
o 180°, aby se dostala do ideální 
polohy a snižovala namáhání těla. 
Kombinace výšky 4,8 m, otočné 
sedačky a klimatizace nebo topení 
zajišťuje efektivní práci po dlouhou 
dobu.

Pomocí USB připojení je možné 
transportovat informace o prove-
dené práci a profil operátora 
do počítače nebo jakéhokoli 
jiného stroje Diamant 2000.

Díky dotykové obrazovce Albach má 
operátor v reálném čase snadný 
přístup k informacím o stavu stroje 
a k jeho ovládání.

Pro větší pohodlí jsou na přání 
k dispozici lednice a mikrovlnná 
trouba.

Zvukotěsná kabina
je připevněná na 
tlumičích se vzdu-
chovým odpružením.
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Rotor a ventilátor

Rotor 6. generace
Lze jím dovybavit všechny štěpkovače Silvator a Diamant. 
U standardního rotoru je na výběr z variant se 6 nebo 12 noži. 
Varianta se 6 noži může produkovat štěpku od 10 mm do 40 mm.
Rotor 6. generace je namontován se standardním ventilátorem. 
Ventilátor 2. generace je k dispozici na přání.

Na výběr jsou dva odlišné typy nožů:
- čepele s adaptérem pro klest a měkké dřevo
- nože 250 mm pro univerzální použití (náletové dřeviny a tvrdé dřevo
o velkém průměru). 
Otěrové destičky na prstenci rotoru jsou vyměnitelné!

Rotor 7. generace
S naším nejnovějším rotorem může Diamant 2000 vyrábět štěpku
od 15 mm do 60 mm. Rotor 7. generace je standardně dodáván 
s vyměnitelnými držáky nožů. To poskytuje širší pole působnosti 
a umožňuje lepší nastavení pro daný druh materiálu a kvalitnější štěpku.
Se 3 variantami nožů dosáhnete vyšší produkce a ušetříte palivo.

Možné varianty čepelí/nožů:
▪ čepele s adaptérem a systémem rychlé výměny
▪ nože pro délku řezu do 38 mm
▪ nože pro délku řezu do 60 mm
(Kombinace štěpky pro vytápění i výrobu elektřiny.)

Standardní ventilátor lze při údržbě vyklopit, což umožňuje rychlou výměnu všech opotřebitelných dílů. Komín je 

možné při nakládání nebo skládkování štěpky natáčet do všech směrů. Dálkové ovládání komínu je k dispozici na přání. 

To umožňuje řidiči nákladního vozu, aby si štěpku sám naložil nebo pomáhá rovnoměrně skládkovat štěpku. Tím 

odpadá potřeba štěpku zvlášť nakládat nebo rozhazovat a operátor štěpkovače se tak může plně soustředit na 

štěpkování. Štěpku je možné navršit až do výšky 6 m. Otáčky hydraulicky poháněného ventilátoru lze plynule nastavit. 

Ventilátor 2. generace má stejné nároky na údržbu jako standardní ventilátor. Navíc, aby se zabránilo prostojům, je možné 

vyklopit a otevřít celý prostor ventilátoru. Tento ventilátor umožňuje maximální výkon při maximální délce řezu a 

velikosti štěpky. Otáčky ventilátoru se dají hydraulicky nastavit v rozmezí 425–625 ot./min. Vyměnitelné otěrové desky 

a vložky prodlouží životnost ventilátoru a také mají vliv na velikost a kvalitu štěpky.

Vyměnitelné otěrové destičky prodlužují životnost
rotoru a optimalizují štěpkování.



10 11

Více než jen štěpkování  Přístup pro údržbu a opravy

Náš speciální koncept rotoru a jeho možné 
konfigurace umožňují reagovat na jakékoli 
potřeby trhu.

Albach Diamant 2000 umožňuje snadnou 
produkci štěpky podle všech požadavků a specifikací.

Mikroštěpka G 30
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Žádná omezení

270° rádius komínu usnadňuje 
nakládání a rozprostření štěpky 
na nákladní vůz.

Přesměrování na další nákladní vůz 
je tak snadné a zvyšuje efektivitu 
práce.

Při nakládce do nižšího 
nákladového prostoru lze 
upravit výšku komínu o 3,1 m.

Dodatečně je možné nainstalovat 
nástavec, se kterým se dá 

pohybovat nahoru a dolů 
a vyfukovat tak štěpku třeba 
nízkými dveřmi či otvory.

Nosnost hydraulické ruky 
při plném vysunutí (10 m) 
je 1 t.
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  Přímý pohon podavače, 
podávacích válců a vertikálního 
podávacího pásu.

  2 vertikální podávací válce 
usnadňují štěpkování celých 
stromů. Nedochází tak 

automaticky vypne podávání 
a pohon rotoru, pokud dojde 
k vychýlení o více než 3 %.

Jako bezpečnostními prvek proti 
vniknutí větších předmětů slouží 
střižnými šrouby vybavené otočné

  

k zablokování při podávání širokých
vzrostlých stromů do štěpkovače.

  Štěpka je odváděna samostatně
poháněnými šnekovými dopravníky
do ventilátoru. Každý šnekový 
dopravník je poháněn jedním 
hydraulickým motorem.

rameno, na kterém je uchycena
sekací lišta. To umožní, aby se zcela 
odklopil, čím se zabrání vážnějšímu 
poškození rotoru nebo podavače.
Všechny opotřebitelné díly jsou 
vyrobeny z vysoce odolného materiálu 
HARDOX.

  

  Diamant 2000 je vybaven 
nejpokročilejšími bezpečnostními 
prvky proti vniknutí cizích předmětů, 
aby se zabránilo poškození rotoru.

Otočná sekací lišta je vybaven 
úhlovým snímačem, který

  

Kvalita, která se vyplatí

Vyměnitelné a otočné 
lopatky HARDOX 400

Ochrana při vniknutí cizích těles
(střižný šroub)

HARDOX 400 (šedá)

Bezúdržbové ložisko

Hydraulicky poháněný
ventilátor (nastavitelný)

Ozubený řemen
vyztužený uhlíkovými
vlákny

Mechanický pohon rotoru
(ozubený řemen)

Flexibilní nastavení

Otočná sekací lišta 
– ochrana při vniknutí
cizích těles

Hydraulicky předpjatá
sekací lišta

Na přání segmentová
sekací lišta (karbid)

Střižné šrouby

Nízkootáčkový rotor 420 ot./min.
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Vysoký výkon a velký točivý moment už při nízkých otáčkách – parametry motoru Volvo, kvalita štěpkování
a jízdní vlastnosti našeho štěpkovače s vlastním pohonem představují ideální kombinaci.

Motor Pohon

Standardní model Diamantu 2000 je poháněn motorem 
Volvo s výkonem 450 kW (612 hp). Převodovka a hydraulika
jsou navrženy tak, aby vyhovovaly charakteristikám točivého 
momentu motoru, a zajistily tak výkon a dynamiku při 
hospodárném provozu a nízké spotřebě jak při štěpkování, 
tak při jízdě po silnici.

V případě šestiválcového motoru Volvo 
16,1 l, 515 kW (700 hp) se vstřikováním 
čerpadlo-tryska (Pump Nozzle Injection, 
PNI), SCR katalyzátorem a AdBlue (DEF)
(emisní úroveň EPA) je Diamant 2000 nyní 
ještě efektivnější.

Pro ještě větší výkon Diamant 2000 také 
nabízí šestiválcový motor Volvo 16,1, l 
565 kW (768 hp) se vstřikováním čerpadlo-
tryska (Pump Nozzle Injection, PNI). 
Tento robustní agregát pracuje bez AdBlue, 
SCR katalyzátoru a recirkulace výfukových 
plynů.

Rozdělený systém chlazení
Albach Diamant 2000 je vybaven rozděleným systémem chlazení.

Pohonný systém

Chladič hydrau-
lického oleje 
s funkcí auto-
matického 
zpětného chodu.

Chladiče vody, 
plnicího vzduchu 
a klimatizace se 
nacházejí v zadní 
části stroje. Funkce 
automatického 
zpětného chodu 
je součástí 
standardního 
vybavení.

Řízení Odpružení

Jsou k dispozici specifikace pro jednotlivé země.
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Dotyková obrazovka

Řešení „vše v jednom“ od firmy Albach
Dotyková obrazovka pro diagnostiku motoru, pohonného systému a nastavení joysticku.

- doma po celém světě

Školení a náhradní díly

Ke každému prodanému stroji nabízíme špičkové 
školení na stroji a ve výrobním závodě.
Chceme, aby naši pracovníci byli vyškoleni 
co nejlépe.

Snadná orientace – 
na každém vodiči je číslo 
zástrčky, řídicí jednotky 
a vodiče.

Školení pro operátory a servisní techniky v závodě Albach

Nabídka a dostupnost náhradních dílů
Firma Albach udrží Váš stroj v chodu a pomůže Vám zkrátit prostoje. Máme jedny z největších zásob náhradních
dílů včetně opotřebitelných dílů, dílů pro údržbu a motor, ale i celé motory.

Díly Volvo a Epsilon jsou k dispozici přímo od nás, což Vám ušetří čas a nervy. Dále nabízíme také generální 
opravy, repasované díly pro motory, pohonný systém a hydraulickou ruku.
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Motor  Typ  Volvo
Standardní motor TAD1671VE 450 kW (612 hp)

Varianta motoru I TAD1672VE 515 kW (700 hp)

Varianta motoru II TAD1643VE 565 kW (768 hp)

Počet valců  6

Zdvihový objem l 16.1

Provozní otáčky motoru   ot./min 1500-1700

Objem nádrže l (US gal.) 995 (263)

Dvoustupňová převodovka  hydromechanická

Náhon na všechna kola  stálý

Cestovní rychlost   km/h max. 80 km/h

Poloměr otáčení m (palce) přibližně  8.50 (27’11”)

Štěpkovací jednotka  GEN 6  GEN 7
Šířka podávacího otvoru mm (palce) 1230 (48) 1230 (48)

Šířka otvoru vč. podávacích válců mm (palce) 1730 (68”) 1230 (68”)

Výška podávacího otvoru mm (palce) 980 (39”) 980 (39”)

Rotor/otáčky rotoru ot./min. max. 420 max. 420

Maximální štěpkovací výkon m³/h  max. 380 max. 500

Podávací rychlost  proměnlivá podle typu materiálu

Průměr rotoru  mm (palce) 1040 (41“) 1040 (41“)

Počet nožů #  6 (na přání 12) 6

Pohon rotoru  přímý mechan. pohon (ozubený pás)

Pohon fukaru   hydraulický s proměnlivými otáčkami

Sekací lišta   použitelný z obou stran (na přání dělený)

Vzdálenost sekací lišty-nože  proměnlivá

Ochrana proti vniknutí cizích předmětů  hydraulická ochrana proti přetížení

Směr podávání  se zpětným chodem

Ventilátor   GEN 1  GEN 2
# Počet lopatek # 6 6

Otáčky ventilátoru   ot./min. hydraulicky ovládané s proměnlivými otáčkami

Průměr oběžného kola mm (palce) 1200 (47”) 1250 (49”)

Úhel otáčení komínu ° 270 270

Délka komínu m (palce) 6,2 (20’4”) 6,5 (21’3”)

Hydraulická ruka 

Hydraulická ruka Epsilon

Maximální dosah m (palce) 10,1 (33‘2“)

Nosnost při maximálním vysunutí t (us t) 1 (1.1)

Průtok hydraulického oleje  (při 1600 ot./min) l/min (gal/min) 200 (53)

Rozměry  
Délka  m (palce) 10.34 (33‘2“)

Šířka  m (palce) 2.55   (8’4”)

Výška (výška očí operátora při zvednuté kabině) m (palce) 3.95 (12’11’’), 4.80 (15’8”)

Pneumatiky Typ  650/65R 42

Hlavní přednosti:
 Cestovní rychlost max. 80 km/h

42“ kola

Nezávislý zámek diferenciálu

Centrální mazací systém
(Beka Max)

Náhon na všechna čtyři kola, 
hydraulické motory namontované 
přímo na každé nápravě

Snadná výměna sekací lišty na 
přání dělená

Efektivní odvádění štěpky pomocí 
šnekových dopravníků

Hydraulický pohon všech systémů 
kromě rotoru štěpkovací jednotky

Automatický zpětný chod motoru 
a hydraulického větráku

Automatické vyrovnávání tlaku 
výložníku hydraulické ruky

Posun kulatiny z podavače do 
rotoru štěpkovací jednotky beze ztrát

Žádné řetězové převody

Sedačka operátora otočná o 180° 
zlepšuje manévrovací schopnosti 
zejména při couvání

Bezpečný noční provoz díky 32
pracovním světlům (na přání LED)

Automatické nastavení štěpkovače 
pomocí stisknutí jednoho tlačítka 
během 30 vteřin

Režim jízdy po dálnici – podpěry 
hydraulické ruky a parkovací brzda 
se automaticky deaktivují

Pouze zásuvky

Dálkové ovládání komínu Ochrana podvozku

Štípač dřeva Štípací drapák s možností 
rychlé výměny 

Kamery na štěpkovači a komínuDržák síta

Elektrický naviják

Klapka na komínuSada LED osvětlení

Drapák na kulatinu Tažné zařízení podle konkrétní 
země

Přídavné baterie

Jedna zásuvka, mikr. trouba a ledničkaDvě zásuvky a lednička

Vybavení na přání Specifikace

Nezávislé topení

Technické změny vyhrazeny.



Výrobce:

Albach Maschinenbau AG
Schlierstraße 20
D-85088 Menning
Tel.: +49 (0) 84 57 93 46 88 - 0
Fax: +49 (0) 84 57 93 46 88 - 1
email@albach-maschinenbau.de
www.albach-maschinenbau.de

Prodejce:

REPAROSERVIS spol. s r.o.
Lnářská 907/12
104 00 Praha 10 
Tel.: +420 271 960 431

info@lesni-technika.cz
www.lesni-technika.cz

Nejvýkonnější štěpkovač celých

 stromů s náhonem na všechna

 čtyři kola a vlastním pohonem!
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