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Štiepkovače TP pre prácu na 
zelených plochách

Spoločnosť Linddana je špecialista na drevnú štiepku. Je to 
také jednoduché. Vyvíjame a vyrábame široký sortiment 
štiepkovačov už viac ako 30 rokov.
Stroje zo závodu v Dánsku sa predávajú na celom svete. 
Produkty sa neustále vyvíjajú v úzkej spolupráci s profe-
sionálnymi partnermi, ktorí poznajú potreby priemyslu. 
Výsledkom sú robustné stroje, ktoré spĺňajú všetky  
požiadavky na účinnosť v oblasti terénnych úprav a výroby 
biomasy. Štiepkovače TP vyrábajú drevnú štiepku trvalo 
vysokej kvality, čo je v mnohých prípadoch predpokladom 
pre úspešný predaj.

Zachovanie jednoduchosti
Od roku 1980 sú štiepkovače TP známe svojou prevádzkovou 
spoľahlivosťou, účinnosťou a jednoduchým používaním. 
Nerobíme žiadne ústupky pokiaľ ide o kvalitu, pretože sme 
presvedčení, že práve kvalita stojí za silou našej značky. 
Okrem motorov a hydraulických rúk sa všetko vyrába v 
našom vlastnom výrobnom závode, pričom sa odborne 
kombinuje výrobné vybavenie vysokej technickej úrovne, 
technické majstrovstvo a procesy prísnej kontroly kvality.
Všetky stroje spĺňajú požiadavky najnovšej normy EN 
13525. Poznáme význam odskúšaných a dlhodobo ove-
rených technológií a pracujeme na princípe „zachovania 
jednoduchosti“. Okrem iného sú štiepkovače TP navrhnu-
té tak, aby sa ľahko udržiavali. Výmena opotrebovaných 
dielov musí byť jednoduchá, aby ste mohli čo najrýchlejšie 
pokračovať v práci.

Výber z nášho dynamického sortimentu 
prináša výsledky
Štiepkovače TP spĺňajú všetky vaše požiadavky na 
štiepkovanie drevnej hmoty, od veľkých súkromných 
záhrad až po veľké projekty súvisiace s terénnymi 
úpravami a ťažbou dreva. S našou historicky najširšou 
ponukou strojov a množstvom modelov vždy nájdete 
ten správny štiepkovač pre daný typ práce a pracovné 
podmienky.

Stručný prehľad
Táto brožúra poskytuje informácie a základné 
technické údaje pre celý sortiment štiepkovačov TP. 
Náš jednoduchý návod vám pomôže vybrať si správny 
nástroj pre vašu prácu.

Ak sa chcete dozvedieť viac, môžete si prevziať podrob-
né technické údaje o produktoch a komplexné tech-
nické listy z webovej stránky www.linddana.com. Ak 
sa chcete poradiť ohľadom vášho výberu, neváhajte a 
kontaktujte nás alebo vášho miestneho distribútora TP.

Spoločnosť Linddana poskytuje stálu 
zákaznícku podporu pre nepretržité 
prevádzky
Spoločnosť Linddana poskytuje podporu s cieľom 
zabezpečiť efektívnu a bezproblémovú prevádzku 
štiepkovačov počas celej ich životnosti. Teraz si 
môžete objednať servisnú súpravu TP SERVICEBOX s 
náhradnými dielmi pre všetky kritické/dôležité diely 
stroja podliehajúce opotrebovaniu. Takto budete 
v prípade potreby pripravení a minimalizujete tak 
časové prestoje. Okrem toho ponúkame široký výber 
príslušenstva, pomocou ktorého dokážete prispôsobiť 
váš stroj presne podľa vašich požiadaviek.

ŠTIEPKA
riešenia ohľaduplné voči životnému prostrediu

Spočiatku sa štiepkovanie využívalo hlavne na efektívne 
odstraňovanie konárov a zeleného odpadu, napríklad v 
parkoch a zalesnených oblastiach, ale keď sa drevná 
štiepka začala považovať za dôležitý prírodný zdroj, 
dostalo štiepkovanie nový, ekonomický rozmer. Drevná 
štiepka je cenná surovina, keď má konzistentnú kvalitu 
a spĺňa stanovené požiadavky. Štiepkovače TP zaručujú 
splnenie týchto požiadaviek. Celý sortiment našich 
produktov je navrhnutý tak, aby poskytoval vysokú 
kvalitu drevnej štiepky a veľa našich strojov má 
nastaviteľné nože na výrobu rôznej veľkosti drevnej 
štiepky v závislosti od jej zamýšľaného použitia.

Veľké množstvá drevnej štiepky sa už používajú ako 
palivo v energetike alebo na priemyselné účely, 
napríklad na výrobu MDF dosiek a papiera. Okrem 
toho sa drevná štiepka vo veľkej miere používa ako 
krycí materiál, alebo ako povrchová úprava chodníkov, 
pričom slúži ako prirodzený herbicíd, ktorý znižuje 
alebo úplne eliminuje potrebu chemických postrekov.

Líder v oblasti štiepkovania Spoločnosť Linddana úspešne navrhuje, vyrába a 
predáva štiepkovače TP od roku 1980. V súčasnosti je 
táto dánska spoločnosť so svojím pôsobivým 
sortimentom spoľahlivých strojov lídrom na trhu.

Štiepkovače TP sa vyznačujú jednoduchým používaním, 
robustnou konštrukciou a vysokou účinnosťou.

Špecializované vývojové tímy zabezpečujú, že naše 
stroje vyhovujú vysokým bezpečnostným normám, 
ktoré sa vyžadujú pri moderných terénnych úpravách a 
výrobe biomasy.

Štiepkovače TP sa predávajú na celom svete prostred-
níctvom autorizovaných predajných organizácií.

Linddana A/S
Ølholm Bygade 70
DK-7160 Tørring
+45 75 80 52 00
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Dovozca
Wimmerplus, s.r.o
Vel‘koblahovská 68/25
SK-929 01 Dunajská Streda
Tel./Fax: +421 31 5507431
Mobil: +421 903 225713
e -mail: wimmerplus@stonline.sk
www.wimmer.sk



TP 100, TP 130 a TP 160 TP 200 a TP 250 TP 230 a TP 270 TP 320 a TP 400Toto je dobrý začiatok …a je toho ešte viac Navrhnuté pre ťažkú prácu ... a ešte ťažšiu

Štiepkovače najmenšej skupiny v rámci sortimentu TP 
sú napriek svojej veľkosti absolútne najpopulárnejšie a 
nepochybne patria medzi „najlepšie vo svojej triede“ na 
trhu v rámci tohto segmentu. Sú navrhnuté na účinné 
štiepkovanie zelených materiálov.

Presvedčivé vlastnosti TP 130 a TP 160
• horizontálne podávacie valčeky
• 90° uhol štiepkovania
• rýchla výmena nožov bez nastavovania
• drevná štiepka je mimoriadne vhodná na vykurovanie

Modely TP 200 a TP 250 poskytujú flexibilnosť pri 
čistení a terénnych úpravách. Tieto štiepkovače zvládnu 
všetko, od malých vetvičiek po stromy s priemerom až 
250 mm. S kapacitou, ktorá spĺňa náročné požiadavky 
lesných technikov, dodávateľov a iných, je model TP 200 
najpredávanejším štiepkovačom spoločnosti Linddana. 
Model TP 250 má v podstate identickú konštrukciu a 
dizajn ako TP 200, ale má takú silu a rozmery, aby zvládol 
drevo s väčším priemerom.

Presvedčivé vlastnosti TP 200 a TP 250
• 90° uhol štiepkovania
• horizontálne podávacie valčeky
• rýchla výmena nožov bez nastavovania
•  otvorená, sklápacia násypka s ovládacou pákou 

zavesenou vo vrchnej časti
•  vymeniteľný kryt v spodnej časti krytu rotora a na 

nožoch vyhadzovača

Modely TP 230 a TP 270 sú jasnou voľbou, ak sa drevná 
štiepka ukladá na príves, alebo ak sa štiepkovanie často 
vykonáva pozdĺž ciest alebo chodníkov. Oba štiepkovače 
majú ťažné zariadenie na pripojenie prívesu. Násypka 
smeruje do strán oproti smeru jazdy, čo uľahčuje 
podávanie materiálu do štiepkovača, napríklad pri čistení 
vetrolamov. Vertikálne podávacie valčeky a 45° uhol 
štiepkovania zabezpečujú silný a efektívny prísun aj veľmi 
pokrútených konárov.

Presvedčivé vlastnosti TP 230 a TP 270
• Násypka pod uhlom
• 45° uhol štiepkovania
• vertikálne podávacie valčeky
•  nastaviteľné nože, ktoré umožňujú výrobu štiepky 

rôznej veľkosti 
•  možné použitie TP NAVIJAKA alebo systému 

hydraulickej ruky
• integrované ťažné zariadenie na pripojenie prívesu
• TP PILOT/TP PILOT K

TP 320 a TP 400 sú mimoriadne výkonné štiepkovače 
vhodné pre riadkový výrub a účinnú výrobu drevnej 
štiepky väčších rozmerov, napr. pri čistení - štiepkovaní 
reziva alebo biopaliva. Stroje majú v zásade identický 
dizajn a funkcie. Výber stroja závisí od dôkladného 
posúdenia rozsahu požadovaných pracovných úloh, 
požiadaviek na výkon ako aj rozmerov drevnej štiepky.

Presvedčivé vlastnosti TP 320 a TP 400
• 30° uhol štiepkovania
• vertikálne podávacie valčeky
•  nastaviteľné nože, ktoré umožňujú výrobu štiepky 

rôznej veľkosti
• integrovaná podpera pre hydraulickú ruku
• inteligentné ovládanie pomocou jednotky TP PILOT K
• optimálne pre riadkový výrub
•  energeticky optimalizované na výrobu palivovej 

drevnej štiepky
• remeňový pohon medzi PTO a hriadeľom rotora

  Odporúčame, ak má denne 60 - 70 % materiálu 
hrúbku 10 cm alebo menej. 

  Odporúčame, ak má denne 60 - 70 % materiálu 
hrúbku 10 cm alebo menej. 

  Odporúčame, ak má denne 60 - 70 % materiálu 
hrúbku 5 cm a viac. 

  Odporúčame, ak je rozhodujúcim faktorom 
maximálna kapacita 

TP 130 - kompaktný s jednoduchým používaním
TP 130 vám za vynaložené finančné prostriedky ponúka 
najvyššiu možnú kapacitu a účinnosť. Tento štiepkovač je 
optimalizovaný a zjednodušený bez zníženia jeho kvality 
a bezpečnosti. Hlavné znaky: hydraulicky poháňaný 
podávací valček so zubami podobnými žraločím, ktoré 
zabezpečujú mimoriadne výkonné podávanie, otočné 
hrdlo vyhadzovača, ovládacia páka na spustenie a 
zastavenie, reverzibilné podávacie valčeky a dva nože.

• max. priemer dreva: ø 130 mm, v 130 x š 220 mm
• požiadavky na výkon: 18 - 45 kW (25 - 60 hp)
• počet nožov: 2 ks.
• veľkosť drevnej štiepky: 8 mm
• kapacita: až 10 m3/hod.
• hmotnosť:  PTO = 516 kg 

MOBILE = 680 kg

TP 200 - silný a obľúbený štiepkovač
Nie je to bez dôvodu, že TP 200 je najpredávanejším 
modelom v rámci štiepkovačov radu TP. Tento model 
ponúka optimálnu kombináciu funkcií, veľkostí a kapacity 
pri bežných prácach v parkoch, záhradách a pri terénnych 
úpravách. Model TP 200 má okrem iného dva hydraulic-
ké podávacie valčeky pre výkonné podávanie, tri nože, 
hydraulické nastavenie veľkosti drevnej štiepky, otočné 
hrdlo vyhadzovača a vymeniteľný kryt puzdra rotora (čo 
pomáha znižovať náklady na údržbu).

• max. priemer dreva: ø 200 mm, v 210 x š 265 mm
• požiadavky na výkon: 30 - 85 kW (40 - 115 hp)
• počet nožov: 3 ks.
• veľkosť drevnej štiepky: 4 - 10 mm
• kapacita: až 40 m3/hod.
• hmotnosť:  PTO = 700 kg 

MOBILE = 1350 kg (52 hp) 
MOBILE TURNTABLE = 1550 kg (52 hp)

TP 230 – jedinečný dizajn s násypkou v 90° uhle
Výkonný štiepkovač so sklápacou násypkou, ktorá 
smeruje nabok v pravom uhle, s integrovaným ťažným 
zariadením na pripojenie zberného prívesu. Vďaka týmto 
vlastnostiam je model TP 230 ideálny na prácu pozdĺž 
ciest, chodníkov a živých plotov, kde má najvyššiu 
prioritu odstraňovanie konárov a drevného odpadu. 
Tento stroj je vybavený troma nožmi, vertikálnymi 
podávacími valčekmi a 45° uhlom štiepkovania, čo 
zabezpečuje aj mimoriadne účinné štiepkovanie veľmi 
pokrútených konárov. Vymeniteľný kryt puzdra rotora 
pomáha znižovať náklady na údržbu. 

• max. priemer dreva: ø 230 mm, v 230 x š 240 mm
• požiadavky na výkon: 37 - 90 kW (50 - 120 hp)
• počet nožov: 3 ks.
• veľkosť drevnej štiepky: 10 - 18 mm
• kapacita: až 54 m3/hod.
• hmotnosť:  PTO = 990 kg 

PTO K = 990 kg (bez hydraulickej ruky a 
podpery pre hydraulickú ruku) 
GREENLINE = 2500 kg

TP 320 - výkonný a inteligentný štiepkovač
Násypka modelu TP 320 smeruje priamo dozadu, preto 
je tento model mimoriadne vhodný pre riadkový výrub a 
čistenie - štiepkovanie reziva. Integrovaný kompaktný 
systém hydraulickej ruky je veľkou výhodou pri práci na 
vetrolamoch alebo pozdĺž ciest. Dva vertikálne podávacie 
valce so silnými zubami a nožmi zabezpečujú vynikajúci 
výkon podávania, pričom štyri nože v pároch na kotúči 
rotora výrazne redukujú vibrácie pri štiepkovaní. Všetky 
funkcie štiepkovača sú riadené inteligentným monitorom 
TP PILOT K, ktorý zároveň chráni traktor pred preťažením 
počas prevádzky.

• max. priemer dreva: ø 320 mm, v 320 x š 340 mm
• požiadavky na výkon: 95 - 184 kW (130 - 250 hp)
• počet nožov: 4 ks. (2 rezy na otáčku) 
•  veľkosť drevnej štiepky: 12 - 30 mm (pri tvrdom dreve 

max. 20 mm)
• kapacita: až 180 m3/hod.
• hmotnosť: PTO K = 2500 kg (bez hydraulickej ruky)

TP 160 - účinný a mimoriadne univerzálny
Účinný pracovný štiepkovač s hydraulickým podávaním a 
dvoma horizontálnymi podávacími valčekmi na zabezpe-
čenie výkonného a účinného podávania konárov a iného 
dreveného odpadu. Hydraulické ovládanie otáčok 
podávacích valčekov zabezpečuje nastavenie veľkosti 
drevnej štiepky od 4 do 10 mm podľa požiadaviek. 
Okrem toho je stroj vybavený funkciami ako otočné hrdlo 
vyhadzovača, ovládacia páka na spustenie a zastavenie, 
reverzibilné podávacie valčeky a dva nože.

• max. priemer dreva: ø 160 mm, v 160 x š 220 mm
• požiadavky na výkon: 22 - 59 kW (30 - 80 hp)
• počet nožov: 2 ks.
• veľkosť drevnej štiepky: 4 - 10 mm
• kapacita: až 18 m3/hod.
• hmotnosť:  PTO = 585 kg 

MOBILE = 830 kg 
TRACK = 1195 kg

TP 250 - pre väčšie a náročnejšie úlohy
Model TP 250 má v podstate rovnaký dizajn a konštruk-
ciu ako TP 200, ale je navrhnutý tak, aby zvládol všetko, 
od konárov hrúbky prsta, až po stromy s priemerom  
250 mm. Okrem iného je model TP 250 k dispozícii s 
dvoma hydraulickými podávacími valčekmi, paralelne 
zapojenými dieselovými motormi, troma nožmi, hydrau-
lickým nastavením veľkosti drevnej štiepky, otočným 
hrdlom vyhadzovača a vymeniteľným krytom puzdra 
rotora (čo pomáha znižovať náklady na údržbu).

• max. priemer dreva: ø 250 mm, v 260 x š 350 mm
• požiadavky na výkon: 45 - 104 kW (60 - 140 hp)
• počet nožov: 3 ks.
• veľkosť drevnej štiepky: 4 - 13 mm
• kapacita: až 60 m3/hod.
• hmotnosť:  PTO = 1065 kg 

PTO K = 1030 kg (bez hydraulickej ruky) 
MOBILE TURNTABLE = 2200 kg

TP 270 – vynikajúca kapacita s násypkou v 45° uhle
Výkonný štiepkovač s hydraulickými podávacími valčekmi 
a uhlom štiepkovania 45° na zabezpečenie veľkej kapacity 
a výkonného podávania dokonca aj veľkých stromov. 
Štiepkovač sa dá ovládať manuálne pomocou TP 
NAVIJAKA alebo hydraulickej ruky. Násypka je pod uhlom 
45° k smeru jazdy a poskytuje optimálne pracovné 
podmienky prakticky v každej situácii. Stroj je vybavený 
troma nožmi, otočným hrdlom vyhadzovača, ťažným 
zariadením na pripojenie prívesu a vymeniteľným krytom 
puzdra rotora (čo pomáha znižovať náklady na údržbu).

• max. priemer dreva: ø 270 mm, v 280 x š 290 mm
• požiadavky na výkon: 75 - 150 kW (100 - 200 hp)
• počet nožov: 3 ks.
• veľkosť drevnej štiepky: 11 - 21 mm
• kapacita: až 76 m3/hod.
• hmotnosť:  PTO = 1385 kg 

PTO K = 1345 kg (bez hydraulickej ruky a 
podpery pre hydraulickú ruku) 
PTO K F = 1345 kg

TP 400 - čistá sila a účinnosť
Model TP 400 je ideálny štiepkovač na výrobu drevnej 
štiepky v profesionálnom lesníctve. Má dostatočnú kapacitu 
na výrobu takmer 150 m3 drevnej štiepky za hodinu. 
Zoznam štandardného príslušenstva je dlhý a zahŕňa rotor 
so štyrmi nožmi, ktorý výrazne znižuje vibrácie, hydraulický 
remeňový pohon medzi PTO a rotorom, automatické 
nastavenie otáčok podávacích valčekov, integrovanú 
vysokotlakovú hydrauliku a delené puzdro rotora, ktoré sa 
otvára hydraulicky. Pôsobivý monitorovací systém TP PILOT, 
ktorý inteligentne riadi všetky operácie na maximalizáciu 
účinnosti a minimalizáciu namáhania.

• max. priemer dreva: ø 400 mm, v 400 x š 440 mm
• požiadavky na výkon: 147 - 294 kW (200 - 400 hp)
• počet nožov: 4 ks. (2 rezy na otáčku)
•  veľkosť drevnej štiepky: 15 - 40 mm (pri tvrdom dreve 

max. 25 mm)
• kapacita: až 400 m3/hod.
• hmotnosť:  PTO K = 2950 kg (bez hydraulickej ruky) 

COMPACT K = 3200 kg (bez hydraulickej 
ruky)

TP 100 - najväčší z najmenších
TP 100 je robustný bubnový štiepkovač s 
kolmou násypkou. Je to malý, kompaktný 
a mimoriadne účinný stroj. Je vhodný naj-
mä pre stiesnené priestory a pri výkone 
traktora menej ako 40 hp.

•  max. priemer dreva: ø100 mm, 
v 150 x š 275 mm

•  požiadavky na výkon: 11 - 29 kW (15 - 40 hp)
• počet nožov: 2 ks. (reverzibilné)
• veľkosť drevnej štiepky: 5 - 20 mm
• kapacita: až 7 m3/hod.
• hmotnosť: PTO = 195 kg

TP 130 PTO

TP 100 PTO

TP 130 MOBILE (25 hp Kohler)

TP 160 PTO TP 160 MOBILE (35 hp Lombardini) TP 160 TRACK (35 hp Lombardini)

TP 200 PTO TP 200 MOBILE TURNTABLE (52 hp Hatz)TP 200 MOBILE (52 hp Hatz)

TP 250 PTO TP 250 MOBILE TURNTABLE (72 hp Hatz)TP 250 PTO K

TP 230 PTO s TP NAVIJAKOM TP 230 GREENLINETP 230 PTO K s hydraulickou rukou

TP 270 PTO s TP NAVIJAKOM TP 270 PTO K FTP 270 PTO K

TP 320 PTO K

TP 400 PTO K TP 400 COMPACT K


