
K
z·klad˘m ˙drûby strom˘ a ke¯˘

pat¯Ì odbornÈ pro¯ez·v·nÌ,

kterÈ p¯ispÌv· k jejich zdravÌ, sÌle

a odolnosti proti nemocem. Kdyû slu-

neËnÌ svit pronik· hloubÏji do vege-

tace, rostliny vytv·¯ejÌ vÏtöÌ listy, kvÏty

a plody ñ celkovÏ majÌ lepöÌ vzhled.

ätÏpkov·nÌ takto vzniklÈ hmoty zaha-

juje recyklaËnÌ proces, aù uû se jedn·

o kompostov·nÌ bioodpadu a jeho

p¯emÏnu na ÑËernÈ zlatoì, nebo zhod-

nocenÌ energetickÈho potenci·lu d¯ev-

nÌ ötÏpky spalov·nÌm.

StejnÏ jako jsme si vzali v minulÈm

ËÌsle s jednatelem spoleËnosti Agro-

car Milanem Hrub˝m pod drobno-

hled jednoosÈ nosiËe, seöli jsme se

s nÌm znovu, tentokr·t nad ötÏpko-

vaËi, a to p¯edevöÌm belgickÈ firmy

Eliet, kterou Agrocar na naöem trhu

zastupuje. ÑTato firma vyvÌjÌ a vyr·bÌ

hobby a profi ötÏpkovaËe jiû Ëtvrt sto-

letÌ. Je pr˘kopnÌkem mobilnÌch stroj˘

s vlastnÌm pohonem, s nimiû p¯iöla

na trh p¯ed deseti lety. P¯ivedla ji

k tomu geni·lnÏ jednoduch· myölen-

ka dopravy stroje ke d¯ÌvÌ a ne

obr·cenÏ. Dnes je v oblasti mobil-

nÌch ötÏpkovaË˘ jedniËkou na trhu,ì

up¯esÚuje öÈf Agrocaru. MobilnÌ

ötÏpkovaËe majÌ mnoho p¯ednostÌ.

Jsou pouûitelnÈ kdekoliv a lze se

s nimi dostat prakticky na jakoukoliv

plochu. Jejich p¯eprava je rychl·

a jednoduch·, neboù se dajÌ snadno

naloûit do dod·vky, na valnÌk Ëi

p¯ÌvÏsn˝ vozÌk. V˝sledkem je ˙spora

Ëasu a vyööÌ komfort obsluhy.

Milan Hrub˝ vysvÏtluje: ÑEliet 

vyvinul a nechal si patentovat vlast-

nÌ systÈm ötÏpkov·nÌ, kter˝ je

zn·m˝ jako princip sekery. Noûe

ötÌpajÌ d¯ÌvÌ jako sekery po smÏru

vl·ken. Materi·l je tak ötÌp·nÌm

a ¯ez·nÌm zpracov·n na malÈ

ötÏpky, kterÈ jsou vhodnÈ p¯ede-

vöÌm k rychlÈmu kompostov·nÌ.

K tomuto zpracov·nÌ nenÌ t¯eba

vysok˝ v˝kon motoru, kter˝ tak dÏl·

stroj kompaktnÏjöÌ a menöÌ, coû

vede k niûöÌ spot¯ebÏ energie

a snÌûenÌ hluËnosti. SystÈm noû˘

udÏl· tisÌce pohyb˘ za minutu

a umoûÚuje takÈ zpracov·nÌ listÌ

a vlhkÈho materi·lu. Zvl·öù ostrÈ

ozubenÈ noûe lze brousit a obracet

a otvory v sÌtu zajiöùujÌ vûdy stej-

nomÏrnÈ ötÏpky. Nutno je vyzved-

nout i snadnou ˙drûbu.ì

Hydraulick˝ posuvn˝ v·lec u nÏ-

kter˝ch model˘ ötÏpkovaË˘ Eliet m·

v˝ökovÏ samonastavitelnou vtaûnou

funkci. Obsluha pouze vkl·d· do

stroje materi·l a ten si ho vtahuje

s·m dovnit¯ velkou silou a rychlostÌ

24 metr˘ za minutu. TakÈ velkÈ
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Záruka dlouhodobéZáruka dlouhodobé
spolehlivostispolehlivosti

Každý stroj k profesionálnímu nasazení musí být
vždy a všude schopen provozu a plně se podřídit
potřebám uživatele. Ten od něj žádá především
kvalitu, dlouhou životnost, spolehlivost, přesnost
a v neposlední řadě úsporný provoz.

Mobilní štěpkovače jsou použitelné
prakticky kdekoliv

Nosná myšlenka konstruktérů firNosná myšlenka konstruktérů firmymy
Eliet byla dopravit strEliet byla dopravit stroj ke dřívíoj ke dříví
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mnoûstvÌ listnatÈho d¯ÌvÌ po pro¯e-

z·v·nÌ se bezproblÈmovÏ p¯ivede

k noû˘m. SmÏr ot·ËenÌ posuvnÈho

v·lce lze ruËnÏ p¯epÌnat v cyklu zpÏt-

-vp¯ed-stop. Ovl·dacÌ madlo v·lce je

umÌstÏno na vstupnÌm otvoru a je

tedy vûdy v dosahu obsluhy.

SystÈm antiblokov·nÌ motoru

ötÏpkovaË˘ vyööÌ t¯Ìdy rovnomÏrnÏ

reguluje rychlost posuvu. »idlo zjiö-

ùuje kaûdou zmÏnu ot·Ëek motoru.

P¯i jeho zatÌûenÌ dojde k poklesu

ot·Ëek a pomocÌ elektroniky se na

kr·tkou dobu zablokuje posuvn˝

v·lec. HrozÌ-li p¯etÌûenÌ, zastavÌ

systÈm posuv materi·lu, dokud se

motor opÏt nerozbÏhne na pln˝

v˝kon. Optim·lnÌ v˝kon je dosaûen

p¯i nÌzkÈ spot¯ebÏ 3,2 l paliva za

hodinu. ÑZd˘raznÌm jeötÏ nÌzkou 

hluËnost a bezpeËnost p¯i pr·ci, ke

kterÈ p¯ispÌv· parkovacÌ brzda, bez-

peËnostnÌ ovl·dacÌ madlo kolem

vstupnÌho otvoru, ochrann˝ ötÌt

a m¯Ìû,ì dod·v· na z·vÏr Milan

Hrub .̋ ��

Jan Kroupa

Foto archiv/Agrocar

Nože štípají dříví jako sekery 
po směru vláken. Materiál je
zpracován na malé štěpky,
které jsou vhodné především 
k rychlému kompostování
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