RĘBAKI

Oferujemy rozwiązania na każde warunki

W roku 2020 wprowadzamy nową
serię rębaków!
Kanał załadowczy
W nowej wersji jest większy i lżejszy. Posiada wzmocnioną część przednią. Jest też bardzo łatwy do
złożenia do transportu maszyny. Załadunek może być
łatwo kontrolowany poprzez elektryczne przyciski na
bocznej stronie kanału
Zółta ramka na zewnątrz kanału zapewnia użytkownikowi bezpieczeństwo. Po naciśnięciu załadunek jest natychmiast zatrzymany.
Tarcze tnące rębaka
Tarcze tnące rębaków HJ 172,HJ 252 i HJ 262 są
wyposażone w cztery noże tnące. Każdy z noży posiada
regulację odnośnie długości zrębków.
Tarcza tnąca może być również wyposażona w dwa noże
tnące poprzez użycie specjalnych płyt/ wyposażenie
opcjonalne/ montowanych w miejscu usuniętych noży.
Jest to dobre rozwiązanie w przypadku, kiedy dysponujemy ciągnikiem o mniejszej mocy.
Wałki wciągające
Drewno jest wciągane do rębaka za pomocą dwóch
wałków sterowanych hydraulicznie.
Ułatwia to zdecydowanie proces załadunku rębaka,
szczególnie w przypadku rozwidlonych gałęzi.
No-Stress
Urządzenie zabezpieczające przed przeciążeniem ciągnika działa bardzo prosto.
W przypadku obniżenia się obrotów ciągnika poniżej
ustawionej wartości następuje automatyczne zatrzymanie i cofnięcie przez wałki załadunku do momentu
gdy obroty wrócą do ustalonej wartości. Urządzenie to
jest standardowym wyposażeniem każdego rębaka

Użyteczne wyposażenie opcjonalne
Dodatkowe noże tnące
Dobry stan noży tnących jest warunkiem wydajnej i
bezawaryjnej pracy rębaka. Dlatego zawsze oferujemy
dodatkowy komplet noży tnących. Umożliwia to szybką
wymianę w razie potrzeby.

Dodatkowe noże docinające
Są one instalowane na tarczy rębaka.Umożliwiają uzyskanie wysokiej jakości i jednorodności zrębków nawet w
przypadku drobnych gałęzi.
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JESTEŚMY ZNANI Z DOŚWIADCZENIA
Rębaki Junkkari posiadają tarczowy mechanizm cięcia.
Mamy w tym zakresie ponad 40 lat doświadczenia i ponad 10.000 wyprodukowanych maszyn.
Kiedy pracujemy rębakiem tarczowym drewno jest podawane w kierunku tarcz, które tną je przez cały czas.
Proces ten jest wydajny gdyż umożliwiają to hydrauliczne wałki wciągające lub w niektórych modelach dodatkowy podajnik do załadunku. Szybkość podawania jest
łatwo regulowana.
W procesie cięcia, zrębki są wyrzucane z tarczy tnącej
do kanału wylotowego i dalej na środek transportu lub
w ustalone miejsce. Kąt wyrzutu jest regulowany na kanale wylotowym. Jest to prosty i efektywny system.
Rębaki Junkkari są produkowane we Finlandii z materiałów najwyższej jakości. Na przykład używane są
wyłącznie łożyska firmy SKF. Dla poprawienia komfortu pracy maszyną, standardowym wyposażeniem jest
system No-Stress.
Każdy rębak jest dostarczany z wałem odbioru mocy
wyposażonym w sprzęgło przeciążeniowe i dostosowanym do wielkości i wydajności maszyny.

Junkkari HJ172
HJ 172 jest najmniejszym rębakiem w serii, przeznaczonym do cięcia drewna o średnicy do 17 cm
Drewno jest podawane do rębaka pod kątem 45
stopni. Rębak jest standardowo wyposażony w
kanał załadowczy i dwa wałki wciągające
Rębak jest montowany na trójpunktowym układzie zawieszenia ciągnika.
Kanał załadowczy jest szerszy i lżejszy niż miało
to miejsce w poprzednich seriach.
Załadunek jest standardowo kontrolowany poprzez przyciski elektryczne oraz system No-Stress.
Rębak HJ 172 jest idealnym rozwiązaniem dla
mniejszych zakładów usługowych i gospodarstw
rolnych produkujących zrębki do różnych celów.
Rębak HJ 172 jest oferowany w wersjach G i GT
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↑ Pracując rębakami Junkkari można uzyskać zrębki
doskonałej jakości. Długość zrębków jest regulowana w
zależności od przeznaczenia i można ją dostosować nawet
do bardzo wyrafinowanych potrzeb.

Zapotrzebowanie na energię z drewna stale rośnie i tak
będzie w przyszłości. Drewno staje się produktem, na
który istnieje coraz większe zapotrzebowanie na całym
świecie.
Kalkulując swoje dochody z obróbki drewna trzeba wziąć
pod uwagę wydajne systemy firmy Junkkari.

Nowe rębaki
Junkkari
spełniają wszystkie
wymogi
bezpieczeństwa
w pracy

Junkkari HJ252

Wersje G GT i GTC są rębakami
zawieszanymi na ciągniku .Wersja G jest połączona z ciągnikiem
za pomocą wałka WOM oraz kabli
elektrycznych, a jego wałki wciągające są napędzane bezpośrednio
z hydrauliki ciągnika.

Model HJ 252 jest najbardziej popularnym rębakiem z serii. Przeznaczony jest do cięcia drewna o
średnicy nie większej niż 25 cm.
Załadunek odbywa się pod kątem 45 stopni. Dostępne są 3 wersje: G, GT, i GTC- wersja z możliwością współpracy z dźwigiem załadowczym.

Wersje GT i GTC są wyposażone we
własną pompę hydrauliczną i nie
potrzebują zasilania z ciągnika.

Z uwagi na kąt załadunku 45 stopni rębak posiada niewielkie zapotrzebowanie mocy. System No-Stress umożliwia współpracę nawet z mniejszymi ciągnikami.
Długość zrębków może być regulowana w zależności od przeznaczenia.
Rębak jest montowany na 3punktowym układzie
zawieszenia ciągnika.
Rębak jest idealnym rozwiązaniem do produkcji
zrębków na biopaliwo, do parków i inne tereny rekreacyjne.

↑ Kanał załadowczy do załadunku ręcznego

↑ Kanał do załadunku dźwigiem załadowczym
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HJ262 GTC →

Junkkari HJ262

Nowy model HJ 262 różni się od innych rębaków z serii poprzez system załadunku drewna.
Jest to solidny model montowany na 3punktowym
układzie zawieszenia ciągnika i przeznaczony do cięcia drewna o średnicy do 26 cm.Jest znakomitym rozwiązaniem do produkcji zrębków na biopaliwo, parków
i innych terenów rekreacyjnych.
Z uwagi, że drewno w tym rębaku jest cięte praktycznie w pionie, jakość zrębków jest bardzo wysoka.
Kąt załadunku w stosunku do tarcz tnących wynosi 90
stopni, co jest unikalne w modelach Junkkari. Rębak
charakteryzuje się bardzo wysoką jakością zrębków.

Dzieje się tak dlatego, że odległość pomiędzy wałkami
wciągającymi a nożami tnącymi jest bardzo niewielka.
Pozwala to na tzw. bezpośredni załadunek.
Dzięki możliwości regulacji noży tnących Model HJ
262 może produkować zrębki o bardzo różnych długościach- od bardzo krótkich do dużych.
Z uwagi na system załadunku jego zapotrzebowanie
mocy jest o ok. 20% wyższe od podobnych modeli o
kącie załadunku 45 stopni.
Model ten jest dostępny również w wersji GTC- z możliwością załadunku poprzez dźwig załadowczy.

Elementy do montażu dźwigu załadowczego
Wersje HJ 252 GTC i HJ 262 GTC posiadają podobnie jak
modele GT własną pompę hydrauliczną. Wersje GTC różnią
się od wersji GT wzmocnioną konstrukcją kanału załadowczego oraz posiadają elektroniczną kontrolę pracy poprzez
kontroler WIZARD+.
Posiadają również dodatkowe pedały, które umieszcza się w
kabinie ciągnika .Umożliwiają one bezpieczną pracę całym
układem załadunku rębaka.
System No-Stress jest wyposażeniem standardowym.
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↑ Kontroler WIZARD+ i pedały

Junkkari HJ320 C
Junkkari HJ320 jest kompaktowym, zawieszanym na
ciągniku rębakiem przeznaczonym do cięcia większych ilości drewna. Posiada on wzmocnioną ramę z
kołnierzem, do którego może być zamocowany dźwig
załadowczy. Załadunek rębaka może się odbywać poprzez kanał załadunkowy lub specjalny podajnik.
Wzmocnione tarcze wyposażone są w 4 noże tnące, co
czyni tę maszynę wydajnym rozwiązaniem dla dużych
firm usługowych. Kąt załadunku rębaka wynosi 60
stopni w stosunku do tarcz, co zmniejsza zapotrzebowanie mocy i umożliwia wydajną produkcję zrębków.

↑ Przenośnik do załadunku rębaków HJ 320 i HJ 500.

Przenośnik o długości 150 cm jest idealnym rozwiązaniem do prac na terenach leśnych.

Podobnie jak w pozostałych modelach, noże tnące posiadają regulację długości zrębków.
Rębak HJ 320 jest oferowany wyłącznie w wersji z
dźwigiem załadowczym. Dzwig jest montowany w prosty sposób do kołnierza na ramie rębaka. Hydrauliczne
podpory dźwigu gwarantują stabilną i bezpieczną pracę maszyną.
Podobnie do innych modeli Junkkari rębak posiada
urządzenie kontrolne WIZARD+ i pedały w kabinie ciągnika. Również system No-Stress jest wyposażeniem
standardowym rębaka.
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↑ Rębaki HJ 320 i HJ 500 posiadają w standardzie
urządzenie kontrolne WIZARD+.Za pomocą tego
sterownika można ustawiać kierunek wyrzutu zrębków,
prędkość wałków wciągających oraz regulować urządzenie No-Stress.
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Junkkari HJ500 C
Rębak Junkkari HJ 500 jest największym z serii maszyn Junkkari. Jest maszyną przyczepianą, przeznaczoną do cięcia drewna o średnicy do 45 cm.
Przeznaczony jest dla dużych firm wyspecjalizowanych w produkcji zrębków wysokiej jakości. Zaletą
maszyny jest niewielkie zapotrzebowanie mocy w stosunku do możliwości produkcyjnych oraz niewygórowana cena.

↑ Kanał załadunkowy rębaków HJ 320 i HJ
500

Załadunek rębaka odbywa się od jego przedniej strony
pod kątem 45 stopni.

Użyteczne wyposażenie
opcjonalne:
Dodatkowe noże docinające
HJ 320 i HJ 500
Dodatkowe noże są instalowane
na tarczach tnących rębaka.
Umożliwiają uzykanie zrębków
o dużej jednorodności, nawet z
bardzo niewielkich gałęzi drzew.

Taki sposób załadunku umożliwia operatorowi bardzo
dobrą widoczność z kabiny ciągnika podczas pracy
maszyny. To z kolei podnosi prędkość cięcia i tym samym wydajność maszyny.
W optymalnych warunkach wydajność rębaka HJ 500
może przekroczyć 100 m3 drewna na godzinę pracy.
Przy tym jednorodność zrębków jest bardzo wysoka i
może być również regulowana.

Dodatkowe noże docinające do
komory rębaka HJ 320 i HJ 500
W kombinacji ze standardowymi
nożami tnącymi oraz dodatkowymi nożami docinającymi pozwalają na uzyskanie najwyższej jakości
zrębków
← Noże główne rębaka HJ 500

Ten wydajny system produkcji zrębków rębakiem HJ
500 może być dobrym pomysłem na wykorzystanie
ciągnika w ciągu całego roku a tym samym uzyskanie
dodatkowego dochodu.
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RĘBAKI
MODELE

HJ172 G/GT

Wymiary wlotu (cm)

HJ252 G/GT/GTC HJ262 G/GT/GTC

HJ320 C

HJ500 C

20 x20

26x26

26 x 26

35 x 35

45 x 45

Średnica tarcz tnących (cm)

74

94

98

126

138

Masa tarcz tnących (kg)

106

172

240

520

650

4

4

4

4

2❷

Ilość obrotów (obr/min)

Ilość noży (szt.)

540-1000

540-1000

540-1000

540-1000

540-1000

Długość zrębków (mm)

3-20

3-20

3-20

5-18

5-20

17

25

26

32

45

Max. średnica drewna (cm)
Wydajność cięcia (m³/h)
Zapotrzebowanie mocy (kW/KM)
Masa (kg)

❶

3-15

7-30

7-30

10-80

20-100

30-50 (40-70)

30-66 (40-90)

40-90 (55-125)

120-185 (160-250)

110-185 (150-250)

672/727

825/853/854

870/920/930

2400-2900

3300-4200

Długość w pozycji roboczej (cm)

240

255/255/230

260/260/230

280-320

430-483

Długość w pozycji transportowej (cm)

200

210/210/230

200/210/230

280-320

430-483

Szerokość w pozycji roboczej (cm)

250

270/270/220

134

300

320

Szerokość w pozycji transportowej (cm)

209

229

134

230

245

Wysokość w pozycji transportowej (cm)

301

320

290

315

295

Hydrauliczne urządzenie załadowcze/ilość wałków
Hydrauliczne urządzenie załadowcze z własną
hydrauliką
Przedłużka kanału wylotowego
Noże dodatkowe do tarcz
Noże dodatkowe do komory

standard/2
- /standard

standard 2 wałki lub1 wałek + podajnik

-/standard/standard -/standard/standard

standard

standard

-

opcja 1 m

opcja 1 m

opcja 0,5 m

opcja 0,5 m

opcja

opcja

opcja

opcja

opcja

-

-

-

opcja

opcja

No-stress

Standard we wszystkich modelach rębaków

Elementy montażu dźwigu

-

Dodatkowy cylinder otwierania komory

-

W modelach GTC standard
-

-

Hydrauliczne podnoszenie górnego wałka

-

-

-

standard
opcja

opcja

opcja (standard przy przenośniku)

Dane przedstawione w tabeli dla różnych modeli G,GT,GTC oddzielone są ukośnikami
❶ ustawienie i ostrość noży, długość zrębków, rodzaj drewna mają bezpośredni wpływ na wydajność maszyny
❷ nóż dwuczęściowy
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Informacje techniczne podane w prospekcie mogą ulec zmianie. Producent zastrzega sobie prawo do ich wprowadzenia bez podawania przyczyn

Junkkari jest znaną i cenioną marką od ponad siedemdziesięciu lat. Obecnie firma Junkkari, która jest częścią koncernu MSK jest jednym z największych we Finlandii producentów maszyn dla rolnictwa i leśnictwa.
Zaufanie do naszej firmy to efekt wprowadzania skutecznych
rozwiązań technicznych i podtrzymywanie dobrych relacji z
Klientami. Nasz sukces jest rezultatem tych relacji.
Będziemy kontynuować naszą współpracę przez kolejne
dekady
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