
SMC-812 
  THE ALL-ROUNDER

• Nejvyšší kvalita  
štěpkování 

• Nízké náklady na 
údržbu a provoz 

• Kompaktní konstrukce 

• Náhon 6x4 nebo 6x6
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Podávací otvor má 800 mm na výšku a 1200 mm na šířku, 
dva spodní podávací válce a velký horní podávací válec  
s vyměnitelnými zuby. Bočnice podávacího stolu se dají 
kvůli úspoře místa sklopit.

SMC-812 má rotor s 200mm systémem nožů vybavený 
omezovačem hloubky řezu pro volitelnou délku řezu 15–45 
mm a velké dvoudílné síto pro maximální výkon a nejvyšší 
kvalitu.

Kompaktní štěpkovač  SMC-812 předsta-
vuje špičkový štěpkovací výkon společně 
se širokou škálou použití. Můžete štěpko-
vat velké kmeny, objemné větve nebo ko-
runy stromů, ale poradí si i s tvrdým dře-
vem do průměru 80 cm. 

Díky nastavitelné délce řezu a velkému 
dvoudílnému sítu vždy získáte přesně ka-
librovanou štěpku v požadované kvalitě. 
Konstrukce s důrazem na snadnou údrž-
bu umožňuje rychlou výměnu nožů a síta.

SMC-812

Technické údaje
 
Podávací otvor        120 cm x 80 cm
Délka řezu (nastavitelná) 15 mm – 45 mm
Systém nožů   6 ks, 200 mm
Průměr rotoru   950 mm
Hnací síla   540 hp
Výkon    cca 300 m3

Kabina vozu Volvo poskytuje prostorné pracoviště  
s výborným rozhledem. Stroj se ovládá tabletem s velkou 
dotykovou obrazovkou a automatickou navigací v nabídce. 
Štěpkovač lze řídit ze sedadla operátora. Na přání lze 
kabinu vybavit pro přespání.
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Štěpkovač má upravený motor s chladičem plnicího vzduchu a oddělené chladiče hydrauliky, převodů a klimatizace, takže 
je vždy zajištěno účinné chlazení.

Štěpkovač vyžaduje jen minimální údržbu díky hydraulické 
plošině, všem požadovaným údržbovým přípojkám, 
děleným sítům, nožům s vnějšími šroubovými spoji  
a hydraulické ruce umožňující výměnu síta.

Hydraulicky poháněný fukar připojený ke středu vozu 
umožňuje nakládku dopředu i dozadu. Dlouhý sklopný 
komín umožňuje přesné vyfukování štěpky i nízkým dveřmi 
či otvory.
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