
DRVIČE - ŠTIEPKOVAČE
DREVNEJ HMOTY



Profesionálne drviče drevnej hmoty JUNKKARI tzv. štiepkovače sú určené predovšetkým na drvenie kmeňov 
stromov, konárov pri spilovaní stromov, rôzneho drevného odpadu atď. Charakterizuje ich vysoký výkon, 
spoľahlivosť a kvalita. Drvenie môže prebiehať buď pod 45O alebo pod 90O uhlom. Záleží od konkrétneho 
modelu. Drviče JUNKKARI charakterizuje najmä masívny rezací disk, ktorý súčasne funguje ako zotrvačník aj 
k vyfukovaniu štiepky. Veľkosť  štiepky je možné nastaviť zmenou nastavenia nožov alebo regulovať pomocou 
hydraulického trojcestného ventilu. Výkon stroja je ovplyvnený nastavením rezacích nožov, ich ostrosťou, 
priemerom spracovávaných kmeňov a veľkosťou štiepky.  
Všetky nasledovné modely sú poháňané klasickými poľnohospodárskymi traktormi. Využitie štiepky je 
všestranné, ako napríklad na energetické účely (vykurovanie), kompostovanie, výrobu mulču a podobne. Na 
želanie je možné upraviť drvič na pohon elektromotorom. V tomto prípade musí byť drvič vybavený vlastným 
hydraulickým systémom.

Drvič JUNKKARI model HJ 4M a HJ 4G
                                   
Model vhodný pre malé obce a fyzické osoby. 
Ľahký drvič konštruovaný na trojbodový záves traktora, je určený na drvenie 
konárov a menších kmeňov do priemeru 10 cm. Vťahovaný materiál 
vstupuje na rezací disk pod uhlom 45°. Hodinový výkon je 2 - 6 m3. Pre 
modely M je podávanie spracovaného materiálu manuálne, pričom rezacie 
čepele vťahujú spracovávaný materiál automaticky do stroja. K dispozícii 
je alternatívne prevedenie modelu HJ 4G so systémom mechanického 
podávania drevnej hmoty pomocou hydraulického vťahovacieho valca. 
V prípade štiepkovania tenkých konárov doporučujeme štiepkovače vždy 
vybaviť hydraulickými vťahovacími valcami. 

Drvič JUNKKARI model HJ 5M a HJ 5G

Model vhodný pre obce a stredne veľké podniky. 
Drvič konštruovaný na trojbodový záves traktora, je určený na drvenie 
konárov a menších kmeňov do priemeru 17 cm. Vťahovaný materiál 
vstupuje na rezací disk pod uhlom 45°. Hodinový výkon je 4 - 8 m3. Pre 
modely M je podávanie spracovaného materiálu manuálne, pričom rezacie 
čepele vťahujú spracovávaný materiál automaticky do stroja. K dispozícii 
je alternatívne prevedenie modelu HJ 5G so systémom mechanického 
podávania drevnej hmoty pomocou hydraulického vťahovacieho valca. 
V prípade štiepkovania tenkých konárov doporučujeme štiepkovače vždy 
vybaviť hydraulickými vťahovacími valcami.

Drvič JUNKKARI model HJ 10M, HJ 10G a HJ 10 GT

Model vhodný pre výrobcov štiepky, väčšie mestá, obce a podniky. 
Drvič konštruovaný na trojbodový záves traktora, je určený na drvenie 
konárov a kmeňov do priemeru 25 cm. Vťahovaný materiál vstupuje 
na rezací disk pod uhlom 45°.Hodinový výkon je 7 - 20 m3. Základný 
model má manuálne podávanie, pričom sekacie nože vťahujú do vnútra 
spracovaný materiál automaticky. Podávanie spracovaného materiálu 
pri modelovom prevedení HJ 10G je zabezpečené prostredníctvom 2 
hydraulických valcov, ktoré sú poháňané hydraulikou traktora. Model 
HJ 10GT má vlastný nezávislý hydraulický systém. Štiepkovač je možné 
vybaviť systémom No-Stress.



Drvič JUNKKARI model HJ 200 G a HJ 200 GT

Model vhodný pre obce, mestá a stredne veľké podniky. 
Drvič konštruovaný na trojbodový záves traktora, je určený 
na drvenie konárov a menších kmeňov do priemeru 19 cm. 
Vstupný otvor pre vkladanie dreva je umiestnený kolmo 
na rezací disk. Hodinový výkon je 4 - 10 m3. Podávanie 
spracovaného materiálu pri modelovom prevedení HJ 200G 
je zabezpečené prostredníctvom 2 hydraulických valcov, 
ktoré sú poháňané hydraulikou traktora. Model HJ 200GT 
má vlastný nezávislý hydraulický systém.

Drvič JUNKKARI model HJ 260 C, HJ 260 G a HJ 260 GT

Model vhodný pre výrobcov štiepky a väčšie podniky. 
Vysokovýkonný drvič konštruovaný na trojbodový záves 
traktora, je určený na drvenie konárov a kmeňov do priemeru 
25 cm. Vstupný otvor pre vkladanie dreva je umiestnený 
kolmo na rezací disk. Hodinový výkon je 7 - 20 m3. Podávanie 
spracovaného materiálu pri modelovom prevedení HJ 260G 
je zabezpečené prostredníctvom 2 hydraulických valcov, 
ktoré sú poháňané hydraulikou traktora. Model HJ 260GT 
má vlastný nezávislý hydraulický systém.
Model HJ 260C má špeciálne upravený vstupný otvor 
pre vkladanie materiálu hydraulickou rukou, čím je možné 
dosiahnuť hodinový výkon až 30 m3. Uvedený model je 
vybavený No-Stress systémom a diaľkovým ovládaním 
z kabíny traktora.

Drvič JUNKKARI model HJ 500 C

Vysokovýkonný drvič drevnej hmoty navrhnutý pre 
spoločnosti zaoberajúce sa službami technického 
charakteru. 
Ide o profesionálnu verziu. Vstupný otvor pre vkladanie 
dreva je umiestnený na rezací disk pod uhlom 45°. Veľkosť 
vstupného otvoru pre podávaný materiál je 45 x 45 cm. 
Tento model je charakterizovaný silným rámom, veľkým 
priemerom rezecieho disku a vysokým výkonom. Jeho 
vysoká výkonnosť a rozmerné podávacie hrdlo umožňuje 
používať na podávanie materiálu hydraulické rameno (ruku). 
Činnosť drviča je ovládaná elektro-hydraulickým diaľkovým 
ovládaním umiestneným v kabíne traktora. Drvič môže 
dosiahnuť výkon až 120 m3 za hodinu. Maximálny priemer 
kmeňa je 45 cm. 



Technické Parametre:

Model                           HJ 4M HJ 4G HJ 5M HJ 5G HJ 10M HJ 10G HJ 10GT

Priemer rezacieho disku, cm       43 43 63 63 80 80 80

Hmotnosť rezacieho disku, kg 45 45 97 97 170 170 170

Otáčky rezacieho disku 540 - 1000 540 - 1000 540 - 1000 540 - 1000 540 - 1000 540 - 1000 540 - 1000

Počet rezacích nožov 3 3 4 4 4 4 4

Dĺžka triesok, mm 4 – 12 4 – 12 6 – 12 6 – 12 5 – 18 5 – 18 5 – 18

Maximálny priemer kmeňa, cm 9 9 17 17 25 25 25

Výkon, m3 / hod 2 - 6 2 - 6 4 - 8 4 - 8 7 - 20 7 - 20 7 - 20

Požadovaný výkon, HP 35 - 50 35 - 50 50 - 70 50 - 70 55 - 90 55 - 90 55 - 90

Hmotnosť, kg 172 250 295 385 530 650 690

Veľkosť vstupného otvoru, cm 13 x 10 13 x 10 20 x 20 20 x 20 26 x 26 26 x 26 26 x 26

Model                           HJ 200G HJ 200GT HJ 260C HJ 260G HJ 260GT HJ 500C

Priemer rezacieho disku, cm       64 64 87 87 87 138

Hmotnosť rezacieho disku, kg 100 100 170 170 170 650

Otáčky rezacieho disku 540 - 1000 540 - 1000 540 - 1000 540 - 1000 540 - 1000 540 - 1000

Počet rezacích nožov 2 alebo 4 2 alebo 4 2 alebo 4 2 alebo 4 2 alebo 4 2

Dĺžka triesok, mm 3 - 15 3 - 15 3 - 18 3 - 18 3 - 18 4 - 25

Maximálny priemer kmeňa, cm 19 19 25 25 25 45

Výkon, m3 / hod 4 - 10 4 - 10 7 - 30 7 - 20 7 - 20 30 - 100

Požadovaný výkon, HP 50 - 70 50 - 70 75 - 100 75 - 100 75 - 100 150 - 200

Hmotnosť, kg 560 580 770 740 770 2500

Veľkosť vstupného otvoru, cm 19 x 19 19 x 19 26 x 26 26 x 26 26 x 26 45 x 45

Jednotlivé modely je možné poháňať aj slabšími traktormi ako je uvedené. Závisí to od typu spracovaného 
materiálu.
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Dalšie stroje vyrábané spoločnosťou Junkkari

Vyvážacie vozy Hydraulické ruky


