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Specialista na zpracování
palivového dřeva
skutečná síla. skutečný výkon.

www.posch.com

SKUTEČNÁ SÍLA.
SKUTEČNÝ VÝKON.
Už přes 70 let vyvíjíme zařízení, která ulehčují
namáhavou práci. S patentovanými a unikátními
řešeními, která jinde nenajdete. Přesvědčte se sami:
Stroje POSCH poznáte v porovnání s jinými zařízeními
podle většího výkonu, rychlosti a komfortu.

POSCH – nejlepší řešení
pro maximální výkon
POSCH je jednoznačným inovačním lídrem v oblasti velkých strojů na
zpracování palivového dřeva. Žádný jiný produkt na trhu nekombinuje
tak obratně maximální know-how s vysoce kvalitními komponenty a
robustní konstrukcí pro dosažení tak dlouhé životnosti.

Nejmodernější
produkce pro
výkonné stroje
Aby naše produkty mohly využít všechny
technické možnosti, používá POSCH ty
nejmodernější postupy pro výrobu v nejvyšší
možné kvalitě.

Vysoce kvalitní
komponenty pro
dlouhou dobu provozu
Každý stroj je stejně silný jako jeho jednotlivé
komponenty. Proto při jejich výběru věnujeme
velkou pozornost jejich kvalitě a životnosti.

Blízký vztah se
zákazníky přináší
vynikající řešení
Díky úzkému kontaktu s bezpočtem uživatelů
známe přesně požadovanou výnosnost
výroby palivového dřeva. Neustále se snažíme
vylepšovat stroje, které se osvědčují při
každodenní práci.

Náš závazek: 20letá záruka na dodávku náhradních dílů
Zjistit více:

www.posch.com/cs

Obsah

Kompletní zpracování dřeva
od předního dodavatele pro
každý požadavek.

Štípání
Se štípačkou dřeva POSCH zpracujete palivové
dřevo rychle, efektivně a pohodlně.
viz od strany 6

Řezání
S pilami a automatickými pilami POSCH zvládnete
hravě jakékoli množství palivového dřeva.
viz od strany 12

Řezání a štípání
Stroje POSCH změní celé kmeny na úhledná
polena a zpracování palivového dřeva na
výnosnou činnost.
viz od strany 16
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Svět společnosti POSCH:

www.posch.com/cs

Rychlé vertikální štípačky
Obsah

Manipulace s poleny
Díky řešením POSCH rozšíříte výrobu a zvýšíte
kvalitu vašeho palivového dřeva.
viz od strany 22

Drcení
Drtičem POSCH bez námahy
rozdrtíte jakékoli zbytky.
viz strana 24

Odkorňování
Profesionální odkorňovač POSCH dokáže
udělat s maximální rychlostí z každého
kmene čistý kůl.
viz strana 25

Všechna
videa a informace:
Svět společnosti
POSCH:

www.posch.com/cs/HydroCombi
www.posch.com/cs
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Rychlé vertikální štípačky

SpaltAxt
Kompaktní silák

230 V
400 V

Štípací síla 5–8 t
Průměr kmenu do 40 cm

SpaltAxt 8

Hmotnost 134–255 kg

Díky tříbodovému zavěšení je SpaltAxt
vybaven pro každé použití.

V krátkém čase dodá palivové dřevo
na celou zimu.
Na výrobu palivového dřeva pro vlastní potřebu nebo
středního množství využijete ideální kompaktní a robustní
štípačku dřeva, která splní svůj úkol spolehlivě a za dobrou
cenu. SpaltAxt se stane vaším věrným spolupracovníkem, který
je připraven na každý úkol.

Díky velkým celopryžovým kolům a
přídavnému třetímu opěrnému kolu ji
snadno přepravíte na místo použití.

6

Všechna videa a informace:

www.posch.com/cs/spaltaxt

Rychlé vertikální štípačky

Nejlepší
HydroCombi
všech dob

HydroCombi 18 s lanovým navijákem

230 V
400 V

Štípací síla 10–26 t
Průměr kmenu do 100 cm
Hmotnost 310–705 kg

Vyspělá vertikální
štípačka s lepším
vybavením.
Patentovaný systém Fixomatic s hrotem
pro vertikální upevnění dřeva
Optimálně dimenzovaný hydraulický
systém s průmyslovým čerpadlem z šedé
litiny s tichým chodem
Rychlejší práce s funkcí Autospeed a
omezením zdvihu
Integrované válečky v štípacím noži chrání
proti zaklínění

Ještě ergonomičtější.
S kompaktním lanovým navijákem,
tažná síla až 750 kg.

Ještě rychlejší.
HydroCombi 24 Turbo s dvojnásobnou rychlostí zpětného chodu.

Všechna videa a informace:

Ještě mobilnější.
S vhodným pojezdem pro
HydroCombi.

www.posch.com/cs/hydrocombi
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Výkonné horizontální štípačky

Silné a vytrvalé štípačky
SplitMaster 26-30

400 V

SplitMaster 30 s
volitelným štípacím nožem Easy

Štípací síla 26–30 t
Průměr kmenu do 100 cm
Hmotnost 1.238–1.577 kg

Horizontální štípačka s
nejlepší výbavou
Přesné vedení kmene až ke štípacímu noži
Štípací nůž se přizpůsobí průměru kmene a
potřebám
Optimalizovaný hydraulický systém
pro bezpečný trvalý provoz

SplitMaster s podélným pojezdem pro mobilní použití.

Práce šetřící záda díky
odkládacímu stolu a
zvedacímu zařízení.
Hydraulické zvedací zařízení snadno
zvedne těžké kmeny s délkou až 120
cm do štípací polohy. Díky ergonomické výšce obsluhy odkládacího stolu pak
můžete pokračovat v práci pohodlně a
bez námahy. SplitMaster je sériově
vybaven bezpečnostním balíčkem,
takže na stroji může pracovat
více osob.
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Všechna videa a informace:

www.posch.com/cs/splitmaster

Suverénní speciální štípačka

SplitMaster 40-55
Specialista na velké kmeny

400 V

Štípací síla 40–55 t
SplitMaster 40 Crane

Průměr kmenu do 100 cm
Hmotnost 2.900–4.700 kg

SplitMaster:
Odstraňuje limity
Mimořádnou štípací sílu těchto modelů
SplitMaster zajišťuje vysokotlaký hydraulický systém s axiálním pístovým čerpadlem.
Na přání může být štípačka vybavena
podvozkem.

SplitMaster Crane
si bere ta největší
sousta.
Zvláště silná řešení: Jeřáb pro
nakládání dřeva zvedne kmeny až do
délky 250 cm a hmotnosti 414 kg do
štípacího žlabu, kde jsou protlačovány
štípacím nožem silou až 55 tun.

Pro optimální řešení vašeho
použití se obraťte na poradce
pro zákazníky.

Všechna videa a informace:

www.posch.com/cs/splitmaster
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Suverénní speciální štípačka

AutoSplit
Podpalové dřevo
každou sekundu

230 V
400 V

Rychlost štípání 3 nebo 5 s.
Možné délky dřeva 12–33 cm
AutoSplit

Vyrobí až 100 pytlů/hodinu

Promění zbytky dřeva ve
výnosné podpalové
dřevo.
Zpracovává kulatinu nebo hranoly dřeva
Plynule nastavitelná tloušťka podpalového
dřeva
Štípání bez přerušení
Kontinuální podávání dřeva
Bezpečný trvalý provoz

Balicí systémy pro
efektivnější pracovní procesy

AutoSplit v mžiku zpracuje kulatinu nebo hranoly
dřeva, desky nebo odkorky na hodnotné pytle plné
podpalového dřeva (vlevo volně sypané a vpravo
vrstvené balení).
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Všechna videa a informace:

www.posch.com/cs/autosplit

POSCH Social Media

Ukažte nám skutečnou sílu
Objevte nové fotografie a videa na našem účtu na Instagramu.
Jednoduše všechno o zpracování palivového dřeva.
Sledujte nás na:

poschleibnitz

@PoschLeibnitz

Připojte se!
Objevte nové fotografie a videa na našem účtu na Instagramu.
Jednoduše všechno o zpracování palivového dřeva. Sdílejte vaše nejkrásnější
okamžiky POSCH s #poschleibnitz a propojte váš produkt POSCH s
@poschleibnitz. Možná budete s vaší fotografií už v příštím katalogu.

REPOST: @krauchthalerdaniel

REPOST: @antoniobernabei203

REPOST: @jaspwilson

@poschleibnitz

REPOST: @landwirtcom

REPOST: @achimgerards

#poschleibnitz

#poschpower
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Výkonný stroj s dlouhou životností

Výkyvná pila
Robustní klasika s
lehkým chodem

400 V

Vysoký hodinový výkon 3–8 prm/h
Průměr řezu do 24 cm
Výkyvná pila

Kompaktní konstrukce 156–270 kg

Rychlejší a bezpečné řezání
po celá desetiletí
Celoocelové provedení pro zvlášť dlouhou
životnost. Dodává se s volitelným bezpečnostním madlem.
Speciální tvar kolébky pro plynulé řezání
Ergonomický tvar s hladkým chodem
Robustní a kompaktní konstrukce

Všechny naše pily jsou
vybaveny na jakýkoli
požadavek
Elektromotor s přímým pohonem
Elektromotor s pohonem klínovým
řemenem
Pohon vývodovým hřídelem
Benzinový motor
Větší bezpečnost díky madlu:
Sériové bezpečnostní madlo zabrání
nechtěnému kontaktu s pilovým
kotoučem. Nebezpečná oblast je
zakrytá.
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Všechna videa a informace:

www.posch.com/cs/vykyvnapila

Výkonný stroj s dlouhou životností

Pila se stolem na
kuličkových ložiscích
Pro použití v zemědělství i domácnosti

Pila se stolem na kuličkových ložiscích

400 V

Bezpečné vedení polen
Průměr řezu do 24 cm
Kompaktní konstrukce 172–202 kg

Bezpečná pila s funkcí
stolu na kuličkových
ložiscích
Vedení stolu s lehkým chodem,
uložené na kuličkových ložiscích
zajišťuje optimální pohodlí obsluhy
a plynulou práci.

Použitelné kdekoli
Lehčí modely mají velká celopryžová kola.
U pohonu klínovým řemenem s tříbodovým
zavěšením je přiložena pomůcky pro
přepravu.
Velký stůl pily pro bezpečné odložení
Možnost podélného a příčného
provozu pily
Bezpečná stabilita díky integrované brzdě

Všechna videa a informace:

www.posch.com/cs/stolnivykyvnapila
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WippCut & EasyCut
Ruční pily s
dopravníkem

400 V

Vysoký hodinový výkon 3–6 rm/h
Průměr řezu do 20 nebo 24 cm
Hmotnost min. 600 kg
WippCut & EasyCut

Ruční pila s dopravníkem

Wippcut: Pila na
palivové dřevo s
přímým nakládáním
Podávání bez stresu a automatické řezání
Stejnoměrná délka řezu
Délka polena do 120 cm

Poloautomatická pila

EasyCut: Řezání bez rizika
a nakládání v jednom
pracovním kroku.
Automatický posuv dřeva s patentovaným
podélným dorazem
Přesná délka řezu
Plynulé řezání díky podavači s kuličkovým
uložením
Délka polena do 120 cm
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Všechna videa a informace:

www.posch.com/cs/rezani

Lepší automatické řezání

SmartCut
Automatický
výkonný stroj

400 V

Vysoký hodinový výkon 4–8 prm/h
Průměr řezu do 20 cm
SmartCut

Hmotnost min. 970 kg

Plně automatická pila

SmartCut: Koncepce pily
pro efektivní, pohodlnou
a bezpečnou obsluhu
jednou osobou.
Podávání bez stresu a automatické řezání
Stejnoměrná délka řezu
Délka polena do 120 cm
Průměr řezu max. 20 cm

Odsavač pilin a třísek. Pro čisté pracoviště jsou vznikající
piliny a třísky jednoduše odsávány výkonným odsavačem.

Všechna videa a informace:

Podvozek. Jako alternativa k tříbodovému zavěšení:
Traktorový podvozek pro snadnější přepravu pily (není
schválen pro dopravu po veřejných komunikacích) je
možným doplňkovým vybavením.

www.posch.com/cs/smartcut
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Řezání a štípání s výkonným kombinovaným řešením

SpaltFix Standard
Zvýší výrobu palivového
dřeva bez námahy
Štípací síla do 18 t
Průměr kmenu do 41 cm
Vysoký hodinový výkon 25 prms/h

Dvojnásobná
výhoda: Řezání a
štípání s výkonným
kombinovaným
řešením
Promění kmeny na polena
Snadné ovládání pomocí joysticku
Funkce Autospeed pro rychlejší štípání
Výkonný vidiový pilový kotouč

Dodává se i s profesionální
řetězovou pilou:
SpaltFix K-415.
SpaltFix K-415 snadno převezete díky
kompaktním rozměrům na traktoru.
Společenství a výrobci palivového dřeva tak
mohou vyrábět požadovaná polena kdekoli.
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Všechna videa a informace:

www.posch.com/cs/spaltfix-s-375/

Řezání a štípání s výkonným kombinovaným řešením

400 V

SpaltFix S-375

Podélný pojezd pro
snadnou dopravu
Traktorový podvozek se na přání dodává s
brzděným podvozkem a schválením k provozu po
veřejných komunikacích a může být vybaven
systémem dopravy kmenů a zvedacím zařízením.
Během chvilky se přestaví z přepravní polohy do
pracovní a je ihned připraven k použití.

Ještě rychlejší a efektivnější
práce s vhodnými systémy
plnění pro kmeny od
2 do 5 metrů
Rovnoměrné zásobování prostřednictvím
systému pro dopravu kmenů, který tvoří
� příčný dopravník a � řetězový dopravník.

�

Všechna videa a informace:

�

www.posch.com/cs/spaltfix-s-375
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Řezání a štípání pro profesionály

SpaltFix Multi
Velký výkon a stejnoměrná polena
v jednom pracovním kroku
Štípací síla do 35 t s funkcí Autospeed
Průměr kmenu do 55 cm
Vysoký hodinový výkon do 55 prms/h

Efektivní zpracování
dřeva SpaltFix
K-540 mobil
Komfortní ovládání pomocí joysticku
Pila SuperCut-Harvester pro rychlý a
bezpečný řez
Stejnoměrná polena bez výměny
nože
Kontinuální plnění pro vyšší výkon

Až 18 polen.
S funkcí štípacího nože 3 v 1 bez
výměny nože.
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Rychle a bezpečně.
Hydraulický dvojitý podavač a
řetězová pila SuperCut.

Všechna videa a informace:

Autospeed + s dvakrát rychlejším
zpětným chodem pro zvlášť vysoký
hodinový výkon.

www.posch.com/cs/spaltfix-k

Řezání a štípání pro profesionály

400 V

SpaltFix K-540

Dodává se také jako
SpaltFix K-440 pro mobilní
nebo stacionární použití.
Neúnavný pomocník při výrobě
palivového dřeva
Připraven pro každé použití
Kruhový štípací nůž pro krásnější polena
Polena až do délky 100 cm

Větší výkon. S kontinuálním plněním dosáhnete více
prostorových metrů za hodinu.

Všechna videa a informace:

Čisté další zpracování. LogFix a PackFix pro kvalitní a čistě
zabalené palivové dřevo.

www.posch.com/cs/spaltfix-k
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Větší efektivita a hezčí polena

SpaltFix Vario
Větší efektivita
a hezčí polena
Štípací síla do 16 t
Průměr kmenu do 65 cm
Vysoký hodinový výkon do 35 prms/h

Promění kmeny na
kvalitní palivové dřevo,
s nastavitelnou délkou
hrany
Komfortní ovládání pomocí joysticku
Z jednoho výřezu vyrobí 60 polen do délky
50 cm
Hydraulický dvojitý podavač a řetězová pila
SuperCut pro rychlejší a bezpečnější řezání

Spaltfix S-415 Vario s vidiovým kotoučem pro kmeny do 41 cm.
Každé poleno odpovídá zadání Vašich zákazníků.
Tenká polena jsou silnou stránkou série K-Vario. Dokáže vyrobit
na přání polena s délkou hrany 5 až 15 cm, roztříděná pro různé
skupiny zákazníků.

5 cm (D7)

10 cm (D15)

Variabilní. Štípání s nastavitelnou velikostí polen pomocí štípacího
nože ve tvaru X.
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Všechna videa a informace:

www.posch.com/cs/spaltfix-k-vario

Větší efektivita a hezčí polena

400 V

SpaltFix K-650 Vario

Variabilní řezací štípačka
SpaltFix K-650 Vario s
pojezdem
Palivové dřevo můžete řezat, štípat a
nakládat všude tam, kde to potřebujete.
Ať už v rámci firmy mezi různými
dřevosklady, v družstvu nebo při práci u
lesa. Automatická řezací štípačka s
traktorovým nebo automobilovým
podvozkem je mobilní řešení pro
profesionály.

Pohodlná kabina
Vybírejte z 10 různých variant kabin,
vybavených mnoha funkcemi: částečně
nebo úplně prosklené, vzduchem
odpružené sedadlo, LED osvětlení,
klimatizace a nezávislé topení.

Všechna videa a informace:

www.posch.com/cs/spaltfix-k-vario
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Jednoduchá a rychlejší práce

PackFix Hydro
Rychlý a efektivní zisk
Sušení, skladování a dodání
Perfektní balení pro polena do 50 cm
PackFix Hydro

Maximální rychlost na 1 prm

Stabilní pytle pro
úsporné skladování
a ideální sušení
Hydraulický otočný stůl zdvojnásobuje
pracovní rychlost, plnění a balení je
možné současně.

Lepší pohyb palivového
dřeva díky výkonným
pásovým dopravníkům
Ideální k nakládání hotových polen
Každý pásový dopravník se přesně přizpůsobí
účelu použití, všechny dopravníky jsou otočné
a výškově nastavitelné.
Pásové dopravníky s délkou 4 až 8 m
a výškou výhozu 3,3 až 5 m
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Všechna videa a informace:

www.posch.com/cs/manipulacespoleny

Lepší manipulace s poleny

LogFill & LogFix
Dávkovaná a čistá
manipulace s
poleny
LogFix S

Očistí polena od třísek a plynule je
postoupí dál

Čistí polena od třísek:
LogFix
Rotující válce čistí polena od nežádoucích
třísek, štěpin kůry a dřeva. Sedm válců se
otáčí pouze rychlostí 50 otáček za minutu,
takže pracují velmi tiše.
Dodá čisté a tedy kvalitnější palivové
dřevo
Odstraňuje třísky, štěpiny kůry a dřeva.
Dodává se v různých velikostech

LogFix L vytřídí zbytky dřeva do vhodného kontejneru nebo na volitelný dopravní pás.

Ukládání a dávkování
polen pomocí LogFill
LogFill je zvlášť užitečný při velkém množství
dřeva a systému PackFix Hydro. Zatímco se jedna
část balí, ukládá LogFill vznikající polena.
Mezistanice pro plynulé procesy
Zásobník polen pro až 2 metry krychlové
Ideální v kombinaci s LogFix a PackFix

LogFix XL: Výkonné síto pro velké množství dřeva.

Všechna videa a informace:

www.posch.com/cs/manipulacespoleny

23

Profesionální odkorňovač

SchälProfi vyrobí
z každého kmene
čistý kůl

400 V

Odkorňovací výkon do 9 bm/min
Odkorňovací kotouč s ∅ 50 cm
SchälProfi

Kompaktní konstrukce 294–384 kg

Zisk v každém
kousku
Díky praktické a bezpečné obsluze
je možno rychle odkornit každou
kulatinu a připravit ji pro
požadovaný účel použití.

Na odkorňování a
špičatění kůlů
S kalenými a broušenými noži pro
dlouhý výkon v chodu. SchälProfi
zpracovává na přání i kůly s délkou
přes 3 metry.

Odkorňovací stroj
Ruční odkorňování do průměru
dřeva 15 cm.
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Všechna videa a informace:

SchälProfi
Automatické odkorňování do
průměru dřeva 24 cm.

www.posch.com/cs/odkornovani

Profesionální drcení

ProfiHäcksler &
HackBlitz pro větší
udržitelnost

400 V

Dřevo do ∅ 5 nebo 10 cm
Tlouky nebo sekací kotouč
ProfiHäcksler

Velký otvor násypky

ProfiHäcksler:
Mistr v drcení odpadu
a přípravě kompostu
ProfiHäcksler je vhodný zvlášť pro
optimální přípravu kompostu, zajišťuje
rychlé drcení odpadu z houští, křovin,
věnců, zahradního odpadu a odpadu
pilařských závodů.

Drcení pro každé použití
Různé produkty drcení ze strojů ProfiHäckslers (vlevo)
a HackBlitz (vpravo) v přímém srovnání.

Všechna videa a informace:

HackBlitz
Snadno přemění dřevo z ořezu a
odpadní dřevo na dřevní štěpku.

www.posch.com/cs/drceni
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Sídla společnosti POSCH

POSCH Rakousko
Paul Anton Keller-Straße 40
8430 Leibnitz/Kaindorf
Rakousko
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POSCH Německo
T +43 34 52 / 82 954
F +43 34 52 / 82 954–53
E leibnitz@posch.com

Preysingallee 19
84149 Velden/Vils
Německo

T +49 87 42 / 20 81
F +49 87 42 / 20 83
E velden@posch.com

Kompletní informace
o všech výrobcích:
www.posch.com/cs

Kompletní přehled výrobků
Rozsáhlé technické informace
Všechny obrázky
Video ukázky použití

Svět společnosti POSCH:

www.posch.com/cs

Váš POSCH partner ve vaší blízkosti:

www.posch.com/cs

POSCH Česká republika a Slovensko
DŘEVO-PRODUKT SVspol. s r.o
Brněnská 3794/27
CZ-66902 Znojmo 2
T +420 515 241 848
E drevoprodukt@drevoprodukt.cz
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