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Jedině Paldu!
Štípačka dřeva 1050 a horizontální štípačka 550
Silný elektromotor – i s 230 V, speciální čerpadlo s tichým chodem, rychlý chod vpřed a zpětný chod,
dvouruční bezpečnostní zapínání, odpružené držáky pro uchopení dřeva, bezúdržbová teflonová (R) bovdenová vedení, extra dlouhý pozinkovaný štípací nůž, stabilní štípací stůl, praktická odkládací plocha jako
doplňkové vybavení, stabilní konstrukce pro bezpečnou práci.

Štípačka dřeva 1100
Pohon prostřednictvím elektromotoru nebo z traktoru, patentovaný hrot pro upevnění dřeva, rychlé štípání
díky dvěma rychlostem chodu vpřed, průmyslové čerpadlo z šedé litiny s tichým chodem pro dlouhou
životnost, mosazné vedení štípacího nože, tříbodové zavěšení, sklopný válec pro přepravu a skladování,
nasazovací 4dílný štípací kříž, štípací stůl a zařízení pro zvedání kmene jako doplňkové vybavení.

Pily Paldu
Pohon prostřednictvím elektromotoru resp. pohon z traktoru, snadná výměna pilového kotouče, celopryžová
kola s lehkým chodem, kvalitní pilové kotouče, sériový motorový jistič s brzdovým zařízením. Spolehlivé. Stabilní. Bezpečná obsluha.

Vyrobeno ﬁrmou Posch Rakousko.
Zaručené dodávky náhradních dílů po dobu 20 let.
Velká síť prodejců.
Partner Posch je Vám tak vždy nablízku.

1382

Štípačka dřeva 1050
Silná štípačka dřeva se štípací silou 6 t, nastavitelným štípacím zdvihem a nastavováním výšky štípacího stolu bez
použití nářadí pro ergonomické štípání. Max. délka polena: 105 cm
Max. rychlost ražení cm/s
Č. výrobku

M6153S
(Starkstrom)

M6151S
(Lichtstrom)

M6154
(Benzin)

Vybavení

Hmotnost

Chod vpřed

Zpětný chod

3 kW elektromotor 400 V, S6, CEE 16 A s reverzním
měničem fází. Štípací síla: 6 t, štípací zdvih: 540 mm.

5

31

5 102 kg

3 kW elektromotor 230 V, S6, zásuvka s ochranným kontaktem 16 A Štípací síla: 5 t, štípací zdvih: 540 mm.

5

25

5 102 kg

3,4 kW benzinový motor Honda, štípací síla: 6 t, štípací zdvih:
540 mm, Spotřeba: 0,5-0,7 l/h, Objem nádrže: 1,3 l

4

20

5 112 kg

Doplňkové vybavení
Č. výrobku

Označení

F0002254

Odkládací stůl

F0001831

Štípací kříž

F0001654

Speciální nůž s válečky pro metrové dřevo

Volitelně:
Odkládací stůl

Štípací kříž (F0001831)

Snadno a rychle

Speciální nůž s válečky pro metrové dřevo
(F0001654)

Horizontální štípačka 550
Silná štípačka dřeva se štípací silou 6 t, dvěma rychlostmi chodu vpřed, plynule nastavitelným štípacím zdvihem a
stabilní konstrukcí pro bezpečnou práci. Max. délka polena: 55 cm
Max. rychlost ražení cm/s
Č. výrobku

M2797S
(Silnoproud)

M2796S
(Světelný
proud)

M2800
(benzin)

Vybavení

3 kW elektromotor 400 V, S6, CEE 16 A s reverzním
měničem fází. Štípací síla: 6 t, štípací zdvih: 540 mm.
3 kW elektromotor 230 V, S6, zásuvka s ochranným
kontaktem 16 A
Štípací síla: 5 t, štípací zdvih: 540 mm.
Benzinový motor Honda 2,9 kW
Štípací síla: 6 t, štípací zdvih: 540 mm,
Spotřeba: 0,5-0,7 l/h, Objem nádrže: 1,3 l

Hmotnost

Chod vpřed

Zpětný chod

6 / 12

14

5 102 kg

5 / 10

11

5 102 kg

3/6

9

5 108 kg

Doplňkové vybavení
Č. výrobku

Označení

F0001893

Otočný štípací kříž

F0001899

Odkládací stůl

Horizontální štípačka 550 s benzínovým motorem

Štípací kříž (F0001893)

Odkládací stůl (F0001899)

3139

Štípačka dřeva 1100-9E
Silná štípačka dřeva pro metrové dřevo se štípací silou 9 t. Patentovaný hrot pro upevnění dřeva,
dvě rychlosti chodu vpřed. Max. délka polena: 110 cm.
Max. rychlost ražení cm/s
Č. výrobku

Vybavení

Chod vpřed
Stupeň 1/stupeň 2

Zpětný chod

Hmotnost

M6606
E3

3 kW elektromotor 400 V, S6, CEE 16 A

5 / 11

8

5 236 kg

M6608
E3-230 V

3 kW, elektromotor 230 V,S6, zásuvka s ochranným
kontaktem 16 A, štípací síla: 7,5 t.

3/8

5

5 246 kg

M6609

M6609 E3D-230V
3kW elektromotor 230 V, S6, dvojstupňové čerpadlo

2 / 18

13

5 250 kg

E3D-230V

Štípačka dřeva 1100-12Z
Silná štípačka dřeva s pohonem z traktoru a štípací silou 12 t. Patentovaný hrot pro upevnění dřeva,
dvě rychlosti chodu vpřed, průmyslové čerpadlo z šedé litiny s tichým chodem pro dlouhou životnost.
Max. délka polena: 110 cm
Max. rychlost ražení cm/s
Č. výrobku

Vybavení

Chod vpřed
Stupeň 1/stupeň 2

Hmotnost

M6602S
PZG

Pohon z traktoru, pevně namontované olejové čerpadlo s
litrovým výkonem 23 l/min při 380 ot./min, potřeba síly:
9,5 kW, je nutný kloubový hřídel

8 / 16

15

5 246 kg

M6604S
PZGE5,5

• Pohon z traktoru, pevně namontované olejové čerpadlo
• 5,5 kW elektromotor 400 V, S6, CEE 16 A

8 / 16
5 / 10

15
9

5 294 kg

M6600

Hydraulika traktoru, je nutné hydraulické
hrdlo konstrukční velikosti 3 pro chod vpřed a
zpětný chod. Kompletní s přípojnými hadicemi a
hydraulickou zástrčkou. Je nutný beztlaký zpětný chod!
Max. čerpací výkon čerpadla 16 l/min

5 / 11

10

5 220 kg

Doplňkové vybavení
Č. výrobku

Označení

F0002604

Sada pro dodatečné vybavení pro elektromotor 5,5 kW 400 V

F0002710

Zařízení pro zvedání kmene

Z2000635

Kloubový hřídel

F0001521

Štípací kříž, nasazovací, pro 4 díly

F0002602

Štípací stůl

Sériově tříbodové zavěšení

1404

Zpětný chod

Volitelně: Zařízení pro zvedání kmene

Štípačka dřeva 1100-15Z
Silná štípačka dřeva s pohonem z traktoru a štípací silou 15 t. Patentovaný hrot pro upevnění dřeva,
dvě rychlosti chodu vpřed, průmyslové čerpadlo z šedé litiny s tichým chodem pro dlouhou životnost.
Max. délka polena: 110 cm.
Max. rychlost ražení cm/s
Č. výrobku

Vybavení

Chod vpřed
Stupeň 1/stupeň 2

Pohon z traktoru, olejové čerpadlo s litrovým výkonem33 l/
min při 540 ot./min. Potřeba síly: 12 kW, je nutný kloubový
hřídel, tříbodové zavěšení.
M6614S • Pohon z traktoru, pevně namontované olejové čerpadlo
PZGE5,5D • 5,5 kW elektromotor 400 V, S6, CEE 16 A
Hydraulika traktoru, je nutné hydraulické hrdlo
konstrukční velikosti 3 pro chod vpřed a zpětný chod.
M6610 Kompletní s přípojnými hadicemi a hydraulickou zástrčkou.
Je nutný beztlaký zpětný chod!
Max. čerpací výkon čerpadla 30 l/min
M6612S
PZG

Zpětný chod

Hmotnost

8 / 14

17

5 306 kg

8 / 14
3 / 14

17

5 352 kg

7 / 13

15

5 263 kg

Doplňkové vybavení
Č. výrobku

F0002646

Označení

Sada pro dodatečné vybavení pro elektropohon 5,5 kW 400 V

F0002710

Zařízení pro zvedání kmene

Z2000635

Kloubový hřídel

F0001459

Štípací kříž, nasazovací, pro 4 díly

F0002648

Štípací stůl

Štípačka dřeva 1100-19Z
Silná štípačka dřeva s pohonem z traktoru a štípací silou 19 t. Patentovaný hrot pro upevnění dřeva,
dvě rychlosti chodu vpřed, průmyslové čerpadlo z šedé litiny s tichým chodem pro dlouhou životnost.
Max. délka polena: 110 cm.
Max. rychlost ražení cm/s
Č. výrobku

Vybavení

Chod vpřed
Stupeň 1/stupeň 2

Pohon z traktoru, olejové čerpadlo s litrovým výkonem33 l/
min při 540 ot./min. Potřeba síly: 14 kW, je nutný kloubový
hřídel, tříbodové zavěšení.
M6624S • Pohon z traktoru, pevně namontované olejové čerpadlo
PZGE5,5D • 5,5 kW elektromotor 400 V, S6, CEE 16 A
Hydraulika traktoru, je nutné hydraulické hrdlo
konstrukční velikosti 3 pro chod vpřed a zpětný chod.
M6620 Kompletní s přípojnými hadicemi a hydraulickou zástrčkou.
Je nutný beztlaký zpětný chod!
Max. čerpací výkon čerpadla 30 l/min
M6622S
PZG

Zpětný chod

Hmotnost

7 / 14

14

5 328 kg

7 / 14
3 / 14

13

5 366 kg

6 / 13

12

5 285 kg

Doplňkové vybavení
Č. výrobku

F0002647

Přepravní poloha se sklopeným válcem. Volitelně:
elektropohon a zařízení pro
zvedání kmene.

Označení

Sada pro dodatečné vybavení pro elektropohon 5,5 kW

F0002710

Zařízení pro zvedání kmene

Z2000635

Kloubový hřídel

F0001459

Štípací kříž, nasazovací, pro 4 díly

F0002648

Štípací stůl

Sériově dvouruční bezpečnostní zapínání

Štípací nůž s mosaznými vedeními s dlouhou
životností, sériově

5141

Výkyvná pila 600
Praktická pila se silným elektromotorem – i s 230 V, ergonomickým plastovým držákem pro ovládání
výkyvu a přepravu, chromvanadový pilový kotouč 600 mm.
Č. výrobku

Vybavení

Hmotnost

3 kW elektromotor 400 V, S6, CEE 16 A s reverzním měničem fází a brzdovým
zařízením. Max. hloubka řezu: 19 cm a max. délka hrany polena: 25 cm (viz obr.).
Celopryžová kola 200 mm.

5 90 kg

M1333W 2,6 kW elektromotor 230 V, S6, zásuvka s ochranným kontaktem 16 A, brzdové
zařízení. Max. hloubka řezu: 19 cm a max. délka hrany polena: 25 cm. Celopryžová
(Světelný
proud)
kola 200 mm.

5 90 kg

M1332
(Silnoproud)

W

Příplatek za výkyvnou pilu s vidiovým pilovým kotoučem místo sériového pilového
kotouče

Doplňkové vybavení
Č. výrobku

Označení

Z1300060

Chromvanadový pilový kotouč, Ø 600 mm, 56 zubů, otvor 30 mm, sériově

Z1300072

Vidiový pilový kotouč, Ø 600 mm, 40 zubů, otvor 30 mm

Výkyvná pila 700
Praktická pila se silným elektromotorem, ergonomickým plastovým držákem pro ovládání výkyvu a přepravu,
vidiový pilový kotouč 700 mm (42 zubů) pro vysoký řezný výkon.
Č. výrobku

M1330
(Silnoproud)

Vybavení

Hmotnost

4 kW elektromotor 400 V, S6, CEE 16 A s reverzním měničem fází a brzdovým
zařízením. Max. hloubka řezu: 23 cm a max. délka hrany polena: 35 cm (viz obr.).
Celopryžová kola 250 mm.

Doplňkové vybavení
Č. výrobku

Z1300105

Vidiový pilový kotouč, Ø 700 mm, 42 zubů, otvor 30 mm, sériově

Z1300103

Vidiový pilový kotouč, Ø 700 mm, 84 zubů, otvor 30 mm

F0003137

Přípojka pro odsávání pilin 100 mm

Hloubka řezu

1426

Označení

Délka hrany polena

Snadná přeprava

Spínač

5 110 kg

Výkyvná pila 700-Z
Praktická pila s pohonem z traktoru, ergonomickým plastovým držadlem pro ovládání výkyvu,
vidiovým pilovým kotoučem 700 mm (42 zubů) a kloubovým hřídelem.
Č. výrobku

Vybavení

Hmotnost

M1331

Pohon z traktoru, otáčky pohonu 540 ot./min. vč. kloubového hřídele s kluznou spojkou, max. hloubka řezu: 23 cm a max. délka hrany polena: 35 cm (viz obr.) Tříbodové
zavěšení kat. I a II.

5 138 kg

Doplňkové vybavení
Č. výrobku

Označení

Z1300105

Vidiový pilový kotouč, Ø 700 mm, 42 zubů, otvor 30 mm, sériově

Z1300103

Vidiový pilový kotouč, Ø 700 mm, 84 zubů, otvor 30 mm

F0002941

Pomůcka pro přepravu

S kloubovým hřídelem

Tříbodové zavěšení

Vidiový pilový kotouč (Z1300103)

Stolní pila na kolech 700-Z
Praktická pila s pohonem z traktoru, stolem na kolech s vedením na kuličkových ložiscích,
vidiovým pilovým kotoučem 700 mm (42 zubů) a kloubovým hřídelem. Max. hloubka řezu: 24 cm.
Č. výrobku

M1340

Vybavení

Pohon z traktoru, otáčky pohonu 540 ot./min. vč. kloubového hřídele s kluznou
spojkou, tříbodové zavěšení kat. I a II.

Hmotnost

5 143 kg

Doplňkové vybavení
Č. výrobku

Označení

Z1300105

Vidiový pilový kotouč, Ø 700 mm, 42 zubů, otvor 30 mm, sériově

Z1300103

Vidiový pilový kotouč, Ø 700 mm, 84 zubů, otvor 30 mm

Stolní pila na kolech s kloubovým hřídelem

Otevřený stůl na kolech

Stůl na kolech s kuličkově uloženým vedením

7143

