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Продукція компанії Westtech повністю виробляються в Австрії. Конструкція і 

функціональність машин WOODCRACKER® відрізняються простим керуванням, 

легкої зміною навісного обладнання, універсальністю та ефективністю. Це 

відноситься абсолютно до будь-якого серійного продукту компанії. Область 

застосування продукції компанії охоплює валку дерев, подрібнення і переробку 

деревини аж до обробки грунту і видалення пнів. 

 

Області застосування: 

 Стандартна вирубка дерев і 

чагарників. 

 Прибирання плантацій швидкорослих 

дерев. 

 На схилах, пересіченій і болотистій 

місцевості. 

 Догляд за озелененням уздовж доріг і 

автомагістралей. 

 Вирубка лісових масивів. 

 Вирубка аварійних дерев. 

 Культивація та благоустрій 

ландшафтів. 

 

Основні критерії: 

  Доступно в різних розмірах, підходить 

для кріплення на базову машину. 

  Виконано з високоміцної сталі 

Hardox®. 

  Грунтування (катод лакування 

зануренням) і порошкове покривне 

лакування 

  Установчі болти відповідних розмірів, 

з втулкою Glycodur®, змащуються. 

  Опора для стійкості при зупинці і 

транспортуванні. 

 Перевірена якість (протестовано 

KWF).
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Діаметр різання м'якої 
деревини (мм) 

330 400 500 600 

Діаметр різання твердої 
деревини (мм) 

280 350 450 550 

Розкриття захвата (мм) 900 1430 1600 1600 

Розкриття ріжучого інструменту 
(мм) 

450 700 800 900 

Власна вага (базова - 
максимальна комплектація) (кг) 

580-970 1150-1620 1760-2350 2000-2620 

Рекомендована літрова 
потужність * (л/хв.) 

50-100 70-150 80-160 100-190 

Рекомендований робочий тиск 
(бар) 

35-50 45-60 45-60 50-70 

Повна вага базової машини ** 
(т) 

7-15 14-20 20-25 24-30 

Система управління Multigrip інтегрована інтегрована інтегрована інтегрована 

Додатково: Autospeed ■ ■ ■ ■ 

Додатково: Циліндровий 
поворотний блок 

■ 2 х 48 ° ■ 2 х 48 ° ■ 2 х 48 ° ■ 2 х 48 ° 

Додатково: Tiltator (обертання 
навколо своєї осі) 

■ 

обертається 

навколо 

своєї осі 

■ обертається 

навколо своєї 

осі 

■ обертається 

навколо своєї 

осі 

■ обертається 

навколо своєї 

осі 

Додатково: Power Tiltator 
(обертання навколо своєї осі) 

___ ■ обертається 

навколо своєї 

осі 

■ обертається 

навколо своєї 

осі 

■ обертається 

навколо своєї 

осі 

Додатково: накопичувальний 
захват 

■ ■ з пристроєм 

для швидкої 

зміни 

навісного 

обладнання 

■ з пристроєм 

для швидкої 

зміни 

навісного 

обладнання 

■ з пристроєм 

для швидкої 

зміни 

навісного 

обладнання 

■ додаткова опція | - не пропонується 

* В залежності від режиму експлуатації або комплектації Woodcracker / ** В залежності від 

комплектації базової машини. Можливі зміни технічних параметрів і креслень. Зміни 

вносяться в зв'язку з модернізацією обладнання 
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Накопичувальний захват (з пристроєм для швидкої 

зміни навісного обладнання): 

- Призначений для швидкої роботи з тонкомірною 

деревиною та перевантаження лісоматеріалів. 

- Легко знімається завдяки пристрою для швидкої 

заміни навісного обладнання, що знижує вагу 

обладнання при роботі з великим матеріалом. 

 

 

Autospeed дозволяє швидше змикати ріжучий механізм при роботі з дрібною, 

тонкомірною деревиною. 

1. Нерухоме кріплення (для поворотного приводу з 

боку екскаватора) 

2. Додатково: циліндровий поворотний блок 2 х 48 ° 

кут повороту, майже не вимагає обслуговування 

3. Додатково: Tiltator 

-Обертається навколо своєї осі (360 °) 

-Таким чином, захоплення ідеально підходить для 

робіт по сортуванню, так як обладнання можна 

повністю перевернути. 

4. Додатково: Power-Tiltator 

- Більш потужний при обрізанні завдяки подвійному крутному моменту - швидший при 

вивантаженні завдяки подвійній швидкості. 


