
Štěpkovací kapacita 4 - 6 m3 za hod.
Ideální průměr materiálu 80 mm
Max. velikost štěpkovaného materiálu 130 mm
Princip štěpkování Rotor se 2 brousitelnými reverzibilními noži
Délka 1725 mm
Šířka 760 mm
Hmotnost 195 kg
Výška násypky 1040 mm
Šířka bubnu (rotoru) 315 mm
Dolet štěpky 5 - 8 m (v závislosti na materiálu)
Motor 4-taktní Vanguard® V-Twin, 14 k.s. nebo 18 k.s. s elektrickým startem 
(volitelně)
Palivo benzín
Spotřeba 2.3 litru za hodinu při nepřetržitém štěpkování
Jiné, volitelné příslušenství přepravní vozík (volitelně)
Úroveň hluku (LWA – LPA) 120 - 96 dB

KOMPAKTNÍ ŠTĚPKOVAČ CS 100

CS 100 je kompaktní štěpkovač pro likvidaci stromů, větví, keřů, živých 
plotů a veškerého dalšího organického odpadu. Je určen pro profesionální 
uživatele a má nejvyšší produktivitu ve  své kategorii.
Rotor štěpkovače osazený dvěma noži s dlouhou životností je poháněn 
motorem Vanguard ®V-Twin pomocí dvou klínových řemenů.
Široký vstupní otvor umožňuje štěpkovat bez větších potíží i rozvětvený 
materiál.  Šetříte tak Váš čas i peníze. 
Vzhledem k unikátně řešenému rotoru a optimálně navržené vstupní 
násypce se tento typ štěpkovače vyznačuje velice dobrým vtahováním 
materiálu a tak nejsou potřebné podávací válce. Vysoké otáčky rotoru a 
jeho konstrukce také zajišťují dostatečné proudění vzduchu, a zajišťuje 
vyfukování štěpky až do  vzdálenosti 5 - 8m (v závislosti na materiálu). 

TECHNICKÉ SPECIFIKACE CS 100

GreenMech – záruka kvality

Společnost GreenMech Ltd. má ve své nabídce širokou paletu 

štěpkovačů a drtičů dřeva, které splňují veškeré požadavky na 

recyklaci zeleného odpadu.

•   Štěpkovače dřeva až do 260 mm 

•   Štěpkovače jak traktorem nesené tak i s vlastními motory 

•  Patentovaná Disc Blade technologie štěpkování 

•  Protizátěžový systém No-Stress 

•  Otočný výfuk o 270°  

•  Snížená úroveň hluku

Máme více než 40-leté zkušenosti s navrhováním a výrobou 

příkopových sekaček a v poslední době se štěpkovači a drtiči 

určených pro arboristy, podnikatele, technické služby, místní 

organizace, obce a půjčovny.

Kvalita provedení a příznivá cena spolu s nízkými provozními 

náklady a vynikajícím záručním i pozáručním servisem dělá ze 

značky GreenMech jasnou volbu.

Společnost GreenMech neustále inovuje své stroje a udržuje si tak 

svou vedoucí pozici ana trhu. Štěpkovače GreenMech obržely 

řadu ocenění. Stroj Eco-Combi byl oceněn jako „nejlepší krajinářský 

produkt“ na výstavě Saltex a získal také stříbrnou medailí na 

výstavě SED.

Technika ve službách přírody

PŘEDNOSTI

•  Nejvyšší produktivita ve své kategorii.  Snadno zpracuje 20 – 25 m3 materiálu 
za den. Tzn. 4 – 6 m3 materiálu za hodinu v závislosti na druhu organického 
odpadu.•  Large trémie.  

•  Široká vstupní násypka: Velmi široká vstupní násypka umožňuje lehce si poradit 
s objemnými porosty – větve, jehličnatý materiál, keře a další. 

•  Štěpkuje materiál do průměru 10 cm: S touto velikostí vstupního otvoru lze 
štěpkovat rozvětvený materiál , který je snadno sám vtahován rotorem do 
štěpkovače.

•  Zpracuje všechny druhy dřevěného odpadu: Můžete štěpkovat veškeré druhy 
zeleného odpadu. A to jak suchý, lehký materiál, tak mokrý materiál s listím nebo 
jehličím. Štěpka je odváděna pomocí plně nastavitelného výfuku štěpky.

•  Dolet štěpky, výška a směr: Pomocí výfuku můžeme štěpku odvádět do 
vzdálenosti přes 5 metrů. Díky tomu lze snadno naplnit korbu auta nebo vlečku. 
Směr si můžete nastavit pomocí nastavitelného koncového výfuku štěpky. 
Přeprava: Štěpkovač můžete v terénu jednoduše táhnout pomocí zahradního 
traktoru nebo malých komunálních vozidel. Stroj není samostatně schválen pro 
pohyb na veřejné komunikaci. Pro tento účel musí být umístěn na speciálním 
vozíku, který je schválen pro provoz na veřejných komunikacích s maximální 
rychlostí 80 km/hod (volitelné příslušenství).

• Omezený přístup: Štěpkovač CS 100 lze díky své šířce (760mm) použít na 
místech, kam by normální štěpkovač neměl přístup. Schopnost štěpkovače 
štěpkovat přímo na daném místě ušetří nejenom čas, ale také práci zahrnující 
sekání a přenášení materiálu. Zárukou snadného přístupu na těžko dostupná 
místa poslouží snadná a rychlá demontáž násypky i komínu, která umožní 
jednoduchý přístup do stísněných prostor jako je nákladní prostor malých aut 
nebo výtahu, když je potřeba stroj převést z místa na místo nebo provést práci na 
střeše domu či terase. 

•  Vysoce kvalitní Sheffieldské ocelové nože: Velmi dlouhá životnost nožů a jejich 
ostří zaručuje první broušení až po mnoha hodinách.
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GreenMech s.r.o.

Bořetice 9, 691 08 Bořetice

Tél  +420 734 574 313

Fax +420 736 626 401

Email greenmech@greenmech.cz

www.greenmech.cz

Navrženo profesionály, kompaktní štěpkovač do 100mm 
Silný, efektivní & bezpečný

CS100



Poháněn benzínovým motorem 
Vanguard V-Twin o výkonu 14 
k.s. (volitelně s výkonem 18 k.s. 
s elektrickým startem). Se 
štěpkovačem CS 100 snadno 
poštěpkujete větve a zbytky 
živých plotů. Výkon štěpkovače 
je 4 až 5 m3 za hodinu. Maximální 
průměr štěpkovaného materiálu 
je až 100mm. 

Štěpkovač CS 100 lze díky své šířce (760mm) použít na 
místech, kam by normální štěpkovač neměl přístup. 
Štěpkováním na daném místě ušetříte nejenom čas, ale také 
práci se zbytečným přenášením materiálu.
To vše činí z CS 100 stroj, který vám šetří čas a peníze.

Proces štěpkování zajišťují dva reverzibilní nože, které mohou být broušeny. Tyto nože 

jsou uchyceny na válci, který je poháněn pomocí klínových řemenů rychlostí až 2400 ot./

min. Odstředivá síla, která je vytvořena válcem s noži, odvádí materiál výfukem až do 

vzdálenosti 5 metrů.

Podvozek u štěpkovače CS 100 je vyroben z kvalitního 5mm silného ocelového plechu, 

který splňuje automobilové standardy. Proto si štěpkovač při každodenním používání a 

občasných nárazech zachová stejný vzhled po mnoho let.

Tvar násypky umožňuje snadný přístup k bubnovému vstupnímu otvoru o šířce 315mm, 

který umožňuje štěpkovat i velmi rozvětvený materiál na jemnou štěpku.

CS100
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Jednoúčelový vozík pro štěpkovač CS 100 
umožňuje stroj táhnout na tažném zařízení 
automobilu a tak můžete snadno štěpkovat 
přímo na korbu.


