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2.1

ROZDRABNIACZ ROTACYJNY DO GAŁĘZI
Rozdrabniacz MF-160

Rozdrabniacz rotacyjny MF-160
jest urządzeniem zawieszanym
i napędzanym z ciągników
rolniczych o minimalnej mocy
80 KM.
Jest urządzeniem aktywnym,
które czerpie napęd z WOM
ciągnika i poprzez wał
przegubowo-teleskopowy
przenosi go na tarczę roboczą
z nożami. Elementem
zabezpieczającym w układzie
napędowym jest sprzęgło
cierne. Noże umieszczone są
na obwodzie, zamocowane
na sworzniach pomiędzy
dwoma tarczami, w przypadku
uderzenia w przeszkodę
chowają się całkowicie do
wnętrza dysku.
Urządzenie pozwala na
rozdrabnianie materiału
drzewnego o średnicy do 6 cm,
uzależnione jest to jednak od
wielu czynników, np.: gatunku,
rodzaju, zagęszczenia, stanu
wilgotności i grubości zalegania.
W przypadku ścinania
(rozdrabniania) krzewów
rosnących (np. czyszczenie
pod linami energetycznymi),
rozdrabniacz powinien być
wyposażony w zderzak
ułatwiający ścinanie. Bardzo
skuteczny do utrzymania łąk
międzyleśnych.

PARAMETRY TECHNICZNE
Parametry

Wielkość

Długość

2240 mm

Szerokość

1715 mm

Wysokość

1240 mm

Masa ze zderzakiem
Ilość noży
Obroty dysku
Regulowana wysokość noży od podłoża
Ciągnik współpracujący
Prędkość przejazdu roboczego
Wydajność
Obsługa
Obroty WOM ciągnika

1040 kg
6 szt.
ok. 800 obr/min
50/75/100/150 mm
min. 90 KM
1,5 do 4,5 km/h
ok. 0.5 do 2 ha/8h
1 osoba
540 obr/min
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2.2

ROZDRABNIACZ BIJAKOWY
Rozdrabniacz RB

PARAMETRY TECHNICZNE
RB-15

RB-20

Długość

Parametry

1600 mm

1600 mm

Szerokość

1910 mm

2310mm

Wysokość

1250 mm

1250 mm

Masa

1850 kg

2210 kg

Obsługa

1 osoba

1 osoba

Moc ciągnika
Obroty WOM ciągnika
Liczba bijaków

min 85 kW

min 130 kW

1000 obr/min

1000 obr/min

25 szt.

Bijaki
Średnica wału

500 mm

Obroty wału
Szerokość robocza
Prędkość robocza
Przełożenie przekładni kątowej
Wydajność

33 szt.
Kute, spawane
ok.1333 obr/min

1440 mm

1840 mm
średnio 1,67 km/h
1:1,33
do 0,8 ha / 8 godz.

Rozdrabniacz bijakowy RB
zasadniczo przeznaczony jest
do rozdrabniania odpadów
pozrębowych bezpośrednio
na powierzchni, jednakże
w indywidualnych przypadkach
znajduje bardzo szerokie
zastosowanie m. in. do:
• usuwania podszczytów,
• odkrzewiania całkowitego
wegetacji leśnych (np.
przepadłych upraw),
• pielęgnowania plantacji,
• czyszczenia terenu pod
liniami energetycznymi,
• likwidowania porostu na
gruntach porolnych,
• czyszczenia z roślinności
i chwastów poboczy dróg,
rowów, duktów leśnych itp.,
• rozdrabniania spalonych
młodników itp.
Urządzenie zawieszane
i napędzane jest z ciągników
rolniczych o mocy min. 80 kW
dla wersji o mniejszej szerokości
roboczej. Proste zasady regulacji
urządzenia sprowadzają się do
ewentualnych zmian położenia
korpusu urządzenia względem
kozła zawieszenia oraz osłony
względem korpusu przy użyciu
siłowników hydraulicznych.
Wszelkie regulacje odbywają
się w trakcie pracy z kabiny
ciągnika.
Rozdrabniacz RB jest
urządzeniem aktywnym, które
czerpie napęd z WOM ciągnika
i poprzez wały przegubowe,
przekładnię kątową i pasową,
przenosi go na wał roboczy
z bijakami. Elementami
zabezpieczającymi urządzenie
przed przeciążeniem są
sprzęgła: przeciążeniowe cierne
oraz jednokierunkowe.
Rozdrabniacz charakteryzuje
się bardzo dużą skutecznością
rozdrabniania materiału
drzewnego. Powierzchnia
przygotowana tym
rozdrabniaczem nadaje się
bezpośrednio do wykonywania
orek. Wały robocze
rozdrabniaczy podlegają
wyważaniu dynamicznemu
w procesie produkcji.
W przypadku rozdrabniania
roślinności i krzewów
rosnących rozdrabniacz
zostaje wyposażony w zderzak
ułatwiający ścinanie.
Ustawienie głębokości
pracy zmienia się poprzez
przestawienie wysokości płóz
podporowych.
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2.3

ROZDRABNIACZE Z ZĘBAMI STAŁYMI
RS-15, RS-20 i RS-22

Urządzenie napędzane
i zawieszane jest na
ciągnikach rolniczych.
Proste zasady regulacji
urządzenia sprowadzają się do
ewentualnych zmian położenia
korpusu urządzenia względem
kozła zawieszenia oraz osłony
względem korpusu przy użyciu
siłowników hydraulicznych.
Ustawienia głębokości
pracy zmienia się poprzez
przestawienie wysokości płóz
podporowych.
Rozdrabniacz RS jest
urządzeniem aktywnym, które
czerpie napęd z WOM ciągnika,
poprzez wały przegubowe,
przekładnię kątową i pasową,
i przenosi go na wał roboczy
z zębami stałymi z wymiennymi
nożami z węglików spiekanych.
Elementami zabezpieczającymi
urządzenie przed przeciążeniem
są sprzęgła: przeciążeniowe
cierne oraz jednokierunkowe.
Rozdrabniacz
charakteryzuje się bardzo
dużą skutecznością
rozdrabniania materiału
drzewnego. Powierzchnia
przygotowana tym
rozdrabniaczem nadaje
się bezpośrednio do
wykonywania orek. Wały
robocze rozdrabniaczy
podlegają wyważaniu
dynamicznemu w procesie
produkcji.

Wersja z zębami stałymi
• regulowana wysokość pracy wału
• możliwość pracy poniżej powierzchni
gruntu  do 8 cm

PARAMETRY TECHNICZNE
Parametry

RS-15

Długość/Wysokość
Szerokość
Masa
Moc ciągnika

2530 mm

1720 kg

1975 kg

2100 kg

Min. 100 kW

min. 130 kW

min. 140 kW

Ø590 mm

Obroty wału roboczego

Prędkość robocza
Obsługa

2730 mm

1000 obr/min

Średnica wału roboczego

Szerokość robocza

RS-22

2030 mm

Obroty WOM ciągnika

Ilość zębów

RS-20
1800 / 1700 mm

Rozdrabniacze RS
mogą być również
wykorzystywane do
naprawy dróg gruntowych
oraz konserwacji i zakładania
pasów p.poż., gdzie po
rozdrobnieniu wierzchniej
warstwy drogi należy wyrównać
ją równiarką i przywałować.

~1530 obr/min
36 szt.

42 szt.

48 szt.

1500 mm

2000 mm

2200 mm

średnio 1,67 km/h
1 osoba
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2.4

ROZDRABNIACZ UNIWERSALNY
Rozdrabniacz RSD20

Rozdrabniacz RSD20
(z poziomym wałem roboczym,
z zębami stałymi) z uwagi
na specyfikę swej budowy
przeznaczony jest do
rozdrobnienia powierzchni
drogi gruntowej porośniętej
darniną i korzeniami lub
wcześniej utwardzanej
miejscowo np. gruzem
budowlanym lub odpadami
asfaltowymi. Czynność tą należy
wykonywać każdorazowo
bezpośrednio tuż przed
równaniem i zagęszczaniem
drogi. Dodatkowo – z uwagi
na wykorzystanie części
zespołów z tradycyjnych
rozdrabniaczy – urządzenie
to może być z powodzeniem
wykorzystywane do
rozdrabniania gałęzi
pozrębowych lub innych
zabiegów przewidzianych dla
rozdrabniaczy. Warunkiem

jest wymiana płozy na inną,
przeznaczona do tego celu.

PARAMETRY TECHNICZNE
Parametry

Wielkość

Parametry

Długość

1600 mm

Ilość zębów

Szerokość

2540 mm

Średnica wału

Wysokość

1250 mm

Obroty wału

Wielkość
42 szt,
705 mm
ok. 655 obr/min

Masa

2005 kg

Szerokość robocza

2020 mm

Obsługa

1 osoba

Prędkość robocza

średnio ok. 0,8 km/h

Moc ciągnika

min 140 kW (ok. 190 KM)

Obroty WOM
ciągnika

1000 obr/min

Głębokość robocza

12-15 cm

Urządzenie zawieszane
i napędzane jest ze
standardowych ciągników
rolniczych, o mocy min 140 kW
(zalecamy ciągnik z napędem
na 4 koła). Zapotrzebowanie
mocy (wielkość oporów pracy)
jest bezpośrednio uzależniona
od głębokości pracy wału
roboczego.
Nadzwyczaj proste zasady
regulacji urządzenia
sprowadzają się do
ewentualnych zmian położenia
korpusu urządzenia względem
zawieszenia przy użyciu cięgna
górnego TUZ ciągnika (w czasie
jazdy) lub zmianę wysokości
zamocowania ślizgów bocznych
(wymagana przerwa w pracy).
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2.5

Rozdrabniacz do biomasy
Rozdrabniacz RSB

Urządzenie RSB przeznaczone
jest do pozyskania biomasy
zielonej bezpośrednio na
zrębach. Urządzenie powstało
na bazie rozdrabniacza RS
do pozostałości pozrębowych
po przebudowaniu korpusu
urządzenia i zaopatrzeniu go
w zbiornik, który pozwala na
gromadzenie rozdrobnionych
elementów pozostałości
pozrębowych oraz ich
późniejsze przesypanie do
większych zbiorników lub

przyczep w celu dalszego
transportu lub na hałdy.

PARAMETRY TECHNICZNE
Parametry

RSB-20

Długość

2100 mm

Szerokość

2540 mm

Wysokość

1700 mm

Masa
Obsługa
Moc ciągnika
Obroty WOM ciągnika

2400 kg
1 osoba
min 140 kW (ok. 190 KM)
1000 obr/min

Ilość zębów

42 szt.

Średnica wału

500 mm

Obroty wału

ok. 1530 obr/min

Szerokość robocza

2020 mm

Prędkość robocza

średnio 0,8 ÷ 1,5 km/h

Pojemność zbiornika biomasy

1,3 m3 i 1,8 m3

Wysokość wysypu ze zbiornika

ok. 2 m

Urządzenie RSB zawieszane
jest na zawieszeniu TUZ kat. 2
ciągników rolniczych o mocy
ok. 200 KM i napędzane jest
z WOM przy 1000 obr/min.
Dodatkowo do wysypywania
zawartości zbiornika niezbędne
jest połączenie zamontowanej
instalacji hydraulicznej
z zewnętrzną instalacją
ciągnika. Po zdemontowaniu
zbiornika i odpowiednim
ustawieniu płuz podpierających
rozdrabniacz może pracować
jako zwykły rozdrabniacz.
W opcji dwie wielkości
zbiorników 1,3 m3 oraz 1,8 m3
a także wersja z wyrzutem na
przyczepę.
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2.6

ZGRABIARKA DO GAŁĘZI
Zgrabiarka ZPI

Zgrabiarka przeznaczona jest
do szybkiego uprzątnięcia
powierzchni leśnych z gałęzi,
w szczególności na zrębach
zupełnych lub pożarzyskach,
poprzez zgromadzenie ich
na stertach lub wałach.
Tak zgromadzone gałęzie
przeznaczone są do wywozu
lub rozdrabniane na miejscu,
a uprzątniętą powierzchnię
można poddać dalszym
zabiegom umożliwiającym
szybkie jej odnowienie. Gałęzie
mogą być pozostawione do
naturalnego rozkładu jako
elementy przyszłych szlaków
zrywkowych.
Konstrukcja zgrabiarek oraz
specjalnie dobrana kinematyka
ruchu elementów zgarniających
(kłów), pozwala na zgarnianie
gałęzi bez podrywania runa
oraz na swobodne pokonywanie
przeszkód w postaci np. pni
o wysokości do 230 mm.

PARAMETRY TECHNICZNE
Parametry

Pionowa - ZPI

Szerokość całkowita

2310 mm

Wysokość transportowa

1800 mm

Długość

1200 mm

Masa około
Ilość kłów
Rozstaw między kłami
Wysokość pokonywanych przeszkód (w czasie pracy)
Sposób montażu

586 kg
5 szt.
550 mm
do 230 mm
Zawieszana na łyżce mygłującej

Zamontowanie tego urządzenia
na ciągniku zrywkowym
umożliwia szybkie uprzątnięcie
powierzchni i przystąpienie do
uprawy gleby oraz pozwala
na zwiększenie wykorzystania
ciągników zrywkowych.
Zgrabiarki standardowo
przygotowane są do
montowania na skiderach LKT.
Na podstawie indywidualnych
uzgodnień z klientem mogą
być przystosowane do innych
jednostek tj. ciągniki, koparki
jak i również zabudowywane
co będzie zapobiegać
przedostawaniu się gałęzi do
jednostek napędowych
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2.7

Zestaw do balotowania pozostałości
pozrębowych Zestaw LZB
Zestaw - urządzenie do
balotowania pozostałości
pozrębowych zamontowane na
przyczepie leśnej do podwozu
drewna, składa się z 5 sekcji
zgniatających zamontowanych
na wspólnej ramie pośredniej.
Każda sekcja posiada stałą
ścianę oraz ruchome elementy
napędzane siłownikami
hydraulicznymi co pozwala na
zagęszczenie ładunku i jego
opasanie. Opasania dokonuje
się ręcznie używając taśmy PP
i automatycznego urządzenia
do spinania i zgrzewania.
Zestaw posiada układ
hydrauliczny z rozdzielaczem
sterującym pracą sekcji.
Układ zasilany jest z instalacji
hydrauliki zewnętrznej ciągnika.

PARAMETRY TECHNICZNE
ZESTAW
Masa

2145 kg

Długość

2870 mm

Wysokość

2450 mm

Szerokość w stanie złożonym

2160 mm

Szerokość na nogach podporowych

do 380 mm

Ilość sekcji

5

Ciśnienie oleju

16,0 MPa

Wydatek oleju

max. 50 l/min

Obsługa

1 osoba
Baloty

Długość
Wymiary poprzeczne
Masa

2500 mm
500 x 500 mm
120 – 180 kg

Sposób opasania

ręczny

Sposób spinania

automatyczny – zgrzewarkoopasarka

Zestaw przewidziany jest do
zamontowania na przyczepie
do podwozu wyposażonej
w żuraw hydrauliczny,
który w tym wypadku służy
do załadunku gałęzi oraz
zdejmowania opasanych
balotów. W czasie przerw
w eksploatacji zestaw może
być zdemontowany z przyczepy
i postawiony na nogach
podporowych znajdujących się
na wyposażeniu.
Nadzwyczaj proste zasady
regulacji urządzenia
sprowadzają się do
ewentualnych zmian położenia
korpusu urządzenia względem
zawieszenia przy użyciu cięgna
górnego TUZ ciągnika (w czasie
jazdy) lub zmianę wysokości
zamocowania ślizgów bocznych
(wymagana przerwa w pracy).
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2.8

ZESTAW DO ZRĘBKOWANIA
Zestaw PZP

W skład zestawu wchodzą
• przyczepa do zrębków
produkcji OTL – Jarocin,
• rębak,
• żuraw,
• ciągnik.
Zagregowanie tych wszystkich
urządzeń w jedną całość
pozwala na szybkie i wygodne
pozyskanie materiału
zrębkowego. Przyczepa posiada
własny układ hydrauliczny
pozwalający na wysyp zrębków
bezpośrednio na inną przyczepę
o maksymalnej wysokości
3 m. Jednoosiowy układ
jezdny przyczepy znacznie
poprawia warunki trakcyjne
zestawu ciągnik - przyczepa,
a niskociśnieniowe ogumienie
typu rolniczego, w połączeniu
z układem kół „tandem”,
zapewnia właściwe i dobre
warunki jazdy w terenie i po
drogach leśnych.

PARAMETRY TECHNICZNE
Ładowność
Masa przyczepy
Długość/szerokość/wysokość
Układ hamulcowy
Układ roboczy wywrotu
Wymagane ciśnienie instalacji hydraulicznej
Prędkość transportowa
Ciągnik współpracujący

5000 kg
4200 kg
6890/2500/3700 mm
pneumatyczny
hydraulika własna
16 MPa
do 30 km/h
min 160 kW

Montowany żuraw (standard)

MOWI 400, maksymalny wysięg 6,2 m

Montowany rębak (standard)

TP 280 PHK, z posuwem hydraulicznym,
max średnica kłód 280 mm

SOWA z ROGOWA
na Targach Leśnych
ROGÓW 2004

www.otljarocin.lasy.gov.pl

Untergrund
PORZĄDKOWANIE
vorbereiten
ZRĘBÓW

2.9

Przyczepa uniwersalna PR-01
Przyczepa PR-01 jest
uniwersalnym urządzeniem
do wykonywania różnych prac
technologicznych w gospodarce
leśnej. Ramowa konstrukcja
podwozia pozwala wymieniać
wyposażenie w celu wypełniania
różnych funkcji, a zamontowany
w przedniej części żuraw
pozwala na załadunek
materiałów na powierzchni
leśnej oraz jego rozładunek
niezależnie od innych urządzeń.
Jej podstawowe wyposażenie
stanowią elementy pozwalające
na prowadzenie zrywki
i podwozu drewna (kłonice).
Jako wymienne nadwozia

PARAMETRY TECHNICZNE
Przyczepa ramowa kłonicowa PR-01:
Podwozie
Ładowność

ramowe
8t

Przekrój przestrzeni ładunkowej

2 m2

Długość przestrzeni ładunkowej

4 200 mm

Długość całkowita

6 600 mm

Szerokość

2 160 mm

Wysokość

2 230 mm

Dyszel łamany
Masa

+ 31º
1937 kg
Złoty Medal na Targach Eko-Las,
Świebodzin 2010 r.

Zalecany żuraw OTL 54T (patrz karta 6.9)
Moment podnoszenia brutto

przygotowane są opcjonalnie:
nadwozie z hydraulicznie
rozkładanymi kłonicami
i dźwigiem w dwóch funkcjach
(żuraw BIO) przeznaczone
do pozyskania biomasy
z powierzchni pozrębowej
oraz nadwozie ze skrzynią
do materiałów sypkich
z mechanizmem wywrotu oraz –
na indywidualne zamówienia –
przygotowywane jest nadwozie
do transportu sadzonek.

33,6 kNm

Powierzchnia chwytaka

0,18 m2

Maks. zasięg

6,70 m

Przystawka BIO
Przeznaczenie
Ładowność max

do zrywki i podwozu gałęzi
7,4 t

Przekrój przestrzeni ładunkowej

3,4/ 2 m2

Masa przystawki

~590 kg

www.otljarocin.lasy.gov.pl
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2.9

Głowica BIO
Maksymalna średnica cięcia

200 Bar

Zalecany przepływ oleju

35 l/min

Ciężar

Przyczepa uniwersalna PR-01
z przystawką Bio

Przyczepa uniwersalna PR-01

www.otljarocin.lasy.gov.pl

150 kg

Maksymalne otwarcie

670 mm

Siła cięcia

8 000 kg

Przystawka przyczepa skrzyniowa
Przeznaczenie
Ładowność

Przystawka przyczepa skrzyniowa

160 mm

Ciśnienie robocze

do przewozu mat. sypkich
6,5 t

Długość skrzyni (wewn.)

3 800 mm

Szerokość skrzyni (wewn.)

2 150 mm

Wysokość burty

480 mm

Masa przystawki

~1 430 kg

