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КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ
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THOR PERUZZO

LKT

Виробництво лісогосподарських тракторів в Трcтені (Словаччина)
має давні традиції. Розробка та виробництво технології
лісозаготівлі розпочато 1971 року, коли були виготовлені та продані
перші лісогосподарські трактори. Бренд LKT вже визнаний
тисячами задоволених користувачів по всьому світу
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Основною виробничою програмою компанії
є виробництво лісогосподарських тракторів
потужністю від 75 кВт - 210 кВт.
Лебідки, клембанк, маніпулятори, мульчер,
версія форвардер - ось неповний перелік
комплектації зі 6-ма варіантами потужності.
В залежності від побажань замовника до
комплектації конкретної моделі трактора
марки LКТ можуть виконувати різні завдання,
знаходячи застосування майже у всіх сферах
лісового господарства.
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LKT
Основна мета компанії та всіх її співробітників полягає в
забезпеченні високоякісних, технічно надійних і
доступних продуктів з професійним рівнем
обслуговуванням та оригінальними запасними
частинами.
Система управління якістю також є гарантією
досягнення цієї мети.
Бренд LKT гарантує нашим клієнтам, що продукція
відповідає всім технічним та екологічним стандартам та
нормам.
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WЕSTTECH
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Продукція компанії Westtech повністю
виробляються в Австрії. Конструкція і
функціональність машин WOODCRACKER®
відрізняються простим керуванням, легкою зміною
навісного обладнання, універсальністю та
ефективністю. Це відноситься абсолютно до будьякого серійного продукту компанії. Область
застосування продукції компанії охоплює валку
дерев, подрібнення і переробку деревини аж до
обробки грунту і видалення пнів.
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WЕSTTECH
Техніка для різання та корчування дерев.

Прибирання дерев в межах міста

Різання невеликих дерев і чагарників

Вилучення кореня із грунту

Розколювачі деревини великих діаметрів

Мульчер. Розчищення узбіч доріг і схилів

Захват для обрізки пеньків під корінь

Телескопічна стріла
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Захват для різання дерев і чагарників
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HYDROFAST

Польська компанія HYDROFAST є виробником причепів для
транспортування деревини та маніпуляторів, надає послуги в
лісовій промисловості та будівництві. Має повноваження від
Управління технічної інспекції по модернізації автомобільних
кранів і вантажних платформ.
Компанія Hydrofast пропонує:
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Причепи для транспортування деревини.
Оснащення причепів, вантажівок та
платформ для перевезення деревини
(маніпулятори, стійки та ін.).
Маніпулятори для автомобілів і тракторів
нові та вживані.
Грейфери з ланцюговою пилою.
Запчастини для гідравлічних систем (помпи,
розподільники, ротатори та ін).

6

MAXWALD

Компанія Maxwald заснована у 1771 році. З 1976 р. почали
спеціалізуватися на виробництві лебідок та лісотехнічного
обладнання. З тих пір більше 50 000 клієнтів стали власниками
лісотехнічного обладнання MAXWALD.
Вироби з Ольсдорфа - зроблені в Австрії - для всього світу!

Компанія Maxwald пропонує:
Канатні системи для транспортування деревини вгору та вниз по схилу.
Трелювальні лебідки і захвати.
Також пропонується комбінація лебідки та грейфера.
Намотувальний верстат для швидкого та легкого збору огорожі з сітки.
Рятувальні лебідки - придатні для монтажу як на
бампері, так і на рамі шасі.
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PEZZOLATO

Компанія Pezzolato заснована в 1976 році і, завдяки високій якості
своєї продукції, набула в короткий час лідируючі позиції в Європі.
Впровадження у 2002 році компанією Pezzolato системи управління
ISO 9001: 2008 є підтвердженням якості.
Компанія Pezzolato пропонує:
Барабанні подрібнювачі PTH серія - це ідеальні
машини для подрібнення деревини різних форм і
розмірів (колоди, відходи лісопильного заводу,
діаметром від 300 до 1000мм) у великий обсяг
високоякісної тріски:
џ для спалювання біомаси на установках з
виробництва електричної та теплової енергії
џ для переробки в пресовану плиту
Перевагою подрібнювачів PEZZOLATO є можливіть
задовольнити будь-які вимоги клієнта: стаціонарні,
на базі причепа чи вантажівки, з можливістю
монтажу на існуюче авто клієнта.
Привід: електричний, автономний, від ВВП
трактора, від двигуна вантажівки.
Подача матеріалу: ручна, автоматична та механічна.
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Продуктивність: від 25 до 350 куб.м тріски (щепи) в
годину.
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PEZZOLATO

Дровокольне обладнання PEZZOLATO
Промислові лінії з високою виробничою потужністю. Уже більше 20 років
професіонали і звичайні користувачі обирають для роботи ці машини.
Обладнання для переробки змішаної деревини різного діаметру та довжини.
Техніку облаштовано всіма пристроями безпеки відповідно до вимог беспеки ЄС.
У цьому сегменті техніка від традиційної, котра забезпечить потреби власників
будинків чи окремих організацій, і до промислових заводів, для досягнення найвищих
комерційних показників власникам бізнесу.
Переробка кругляка до 1200 мм, вибір необхідної довжини до 2000 мм, широка гамма
силових агрегатів з зусиллям розколювання від 14т до 70т.
Переробка деревини в процесі виготовлення дров - увесь робочий цикл забезпечить
обладнання PEZZOLATO.
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THOR

Компанію засновано в липні 1977 року. Вся продукція постійно
відслідковується та контролюється експертною та кваліфікованою командою, яка виросла разом з компанією
протягом 40 років корпоративної історії та є результатом
перевіреного досвіду роботи у цьому секторі.
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Компанія Thor пропонує:
Дровокольні машини - моделі Magika Universal, розрізає - розколює , завантажує за одну
операцію. Конструкція дуже компактна і надійна, надзвичайно проста у використанні та
переміщенні.
Гідравлічні вертикальні розколювачі. Модельний ряд: Alpino, Lider, Mignon, Farmer,
FarmerDiavolik, Magik, Diavolik STOPgo
Гідравлічні горизонтальні розколювачі. Моделі Hakka, Farmer H.
Гідравлічні горизонтальні + вертикальні розколювачі. Моделі Magik Multiuse, Farmer
Multiuse, Hakka/B
Дисковий торцювальний верстат IDEAL KATANA,Tandem
Патенти THOR:
System-LEADER -елементи керування з педаллю і єдиним важелем для вертикальних
колод.
STOP and GO - електричний контроль з педаллю і єдиний важіль для дровокольного
обладнання в лісовому секторі.
NEXA-SYSTEM - запобіжний пристрій проти викиду з незакритою дисковою пилою.
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PRINZ

Компанія PRINZ спеціалізується на виробництві широкого
асортименту обладнання та машин для точного різання
дерев'яних пакетів або дошок, від найпростіших мобільних
торцювальних пил до повністю автоматизованих ліній з точністю
до одного міліметра.

Компанія PRINZ пропонує:
Ряд обладнання для торцювання пакетів пиломатеріалів:
- мобільні торцювальні пили ECOSTAR, PROFICUT light, PROFICUTstrong, TWIN-L;
- установки з направляючою дугою PROFICUT exact, MOBILCUT state line, MOBILCUT high
line, MOBILCUT top line;
- установки з лінійною направляючою CUTSTAR, ULTRACUT, PС120.
Обладнання для торцювання колод:
- мобільні торцювальні пили PROFICUT light, PROFICUT strong;
- ріжуче екіпірування BASIC BLOCK, UNI BLOCK;
- стаціонарні торцювальні пили LOGSTAR, LOGSTAR combi.
Ланцюги, шини, направляючі зірочки.
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РЕМОНТ ТА ПРОДАЖ ВЖИВАНОЇ ТЕХНІКИ
Вживані лісогосподврські трактори LKT після капітального ремонту

www.listeh.com.ua

Вживані подрібнювачі та промислові дровокольні лінії PEZZOLATO (Італія).
Подрібнювачі з продуктивністю від 20 до 350 куб.м/год. Стаціонарні, мобільні, з автономним
або електричним двигуном, з приводом від ВВП трактора.

12

РОЗХІДНІ МАТЕРІАЛИ
Ефективність роботи в лісі багато у чому залежить від вибору розхідних матеріалів.
Ми пропонуємо: вальцьований трос Ø від 10 до 18 мм, ланцюги та шини до лісової техніки,
а також чокери та інші аксесуари.

ПРОДУКЦІЯ ДЛЯ МАРКУВАННЯ ДЕРЕВИНИ
Широкий ассортимент спреїв для
маркуванння деревини SОРРЕС FОREST.
✔ Використовуються в галузі деревообробки та лісівництві
✔ Стійкі до будь-яких погодніх умов
✔ Відмінне зчеплення з будь-якими дерев'яними поверхнями
Маркувальна продукція BLEISPITZ
Крейда для маркування деревини та
крейда для оптичного зчитування яка
ідеально підходять для ліній оптимізації та ліній зрощування.
✔ Для маркування на сухій і вологій деревині
✔ Стійка до атмосферних впливів
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PERUZZO

®

Компанія PERUZZO Srl заснована в 1959 році (Італія)
– виробник техніки для сільського господарства і
громадського озеленення.
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Це одна з перших компаній, хто усвідомив потребу в новій техніці, прагнучи досягти
високих стандартів якості, створила повний спектр обладнання для професійного догляду
за зеленими насадженнями. Науково-технічні інновації, спрямовані на задоволення потреб
клієнтів і тісна співпраця з престижними компаніями в цій галузі вирізняють фірму
PERUZZO Srl та асортимент її продукції на світових ринках.
Компанія володіє численними патентами і нагородами завдяки постійним інноваціям,
безперервним дослідженням та вдосконаленням свого продукту.
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Косарки з фронтальним
розташуванням.
Косарки зі збором трави.
Косарки причіпні.
Косарки для газонів і гілок.
Вуличні пилососи для
прибирання листя.

Біо подрібнювачі
Подрібнювачі гілок

Молоткові млини.
Млини-змішувачі.
Змішувачі.
Кормозмішувачі.
Дробарки для зерна.
Млин для отримання
біогазу.

PERUZZO

Косарки зі збором трави

Фронтальне розташування

З автономним двигуном

Подрібнювачі гілок

Обертання + 90° до -50 °

Самохідні косарки

Молотковий млин

Млин - змішувач
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Вуличні пилососи для прибирання листя
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вул. Національного відродження, 5
смт.В.Березовиця, Тернопільський р-н.
Тернопільська обл. 47724 Україна

тел:

e-mail:
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+38 (067) 354 07 00
+38 (099) 354 07 00
+38 (067) 674 50 68
info@listeh.com.ua

