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Odborníci péče o zeleň po celé Evropě se 
shodují, že pokud jde o zařízení k odstraňování 
stromů, pak nejvíce záleží na výkonu, kvalitě a 
bezpečnosti. Náročná práce při odstraňování 
stromů je však již minulostí. To alespoň platí, 
pokud jde o vybavení na zpracování dřevin 
značky Vermeer - a zejména o štěpkovače 
Vermeer.

Štěpkovače značky Vermeer jsou navrženy pro 
každodenní práci a jsou vybaveny výjimečnými 
funkcemi, které pomáhají jejich snadnému 
použití, vysoké efektivitě a bezpečnosti obsluhy. 
Snadno se také udržují a přepravují, což je 
přidanou hodnotou pro arboristy a týmy údržby 
zeleně, kteří usilují o maximalizaci produktivity a 
zhodnocení na sekundárním trhu se štěpkou.

NAVRŽEN PRO 
KAŽDODENNÍ 
POUŽITÍ.
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Štěpkovač BC200 společnosti Vermeer byl navržen pro evropské odborníky v péči o stromy, kteří vyžadují 
jednoduchost, produktivitu, bezpečnost a snadnou manipulaci a to vše kombinuje v kompaktní a snadno 
přepravitelném provedení. Stroj je vybaven elektricky ovládaným motorem vyhovujícím požadavkům Stage V a 
nabízí tak vyšší produktivitu štěpkování oproti svému předchůdci BC190XL.

Dokáže štěpkovat větve do průměru až 20,3 cm, má dvoufázový proces spuštění s přímým pohonným systémem, 
čímž maximalizuje efektivitu práce a systém řízení motoru EcoIdle™ optimalizuje spotřebu paliva a minimalizuje 
hluk. Je účinný a výkonný.

ŠTĚPKOVAČ BC200
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Dvě fáze startování a snadný provoz
Dvoufázové startování na klíč nabízí obsluze okamžité zahájení 
práce po nastartování. Tlačítko podávání a ovládací spínač 
umožňují snadný provoz a předsazený válec zajišťuje
efektivní plnění stroje. S ohledem na silnou kapacitu vtahování a 
rozměrný podávací otvor bude  obsluha rychleji plnit štěpkovač, 
a o to nám jde! Navíc systém SmartFeed sleduje rychlost motoru 
a válce pozastaví nebo posune zpět, pokud to je potřeba. Díky 
tomu je štěpkování tak snadné.

Motor v souladu s podmínkami Stage V
Elektricky ovládaný motor Kubota, vyhovující podmínkám 
evropské normy Stage V, nabízí výkon 57 HP (42.5 kW) a ve své 
třídě největší obsah palivové nádrže při splnění bezpečnostních 
požadavků normy EN 13525:2020 a emisních standardů. Systém 
EcoIdle je nastavitelný, má úspornou spotřebu paliva a nízké 
emise hluku díky automatickému snižování rychlosti motoru po 
jedné nebo pěti minutách nečinnosti.

Snadný servis 
Méně dvířek znamená větší pohodlí. Jednodílný výklopný kryt 
motoru zajišťuje optimální přístup k vnitřním dílům pro jejich 
snadnou údržbu, včetně řezných nožů, protinože a maznic. Stroj 
byl navržen tak, aby opotřebovávající se
díly byly snadno dostupné.

Odolný design
Od laku až po podvozek, tento štěpkovač je vybaven pro 
dlouhou trať. Nosnost nápravy 1 800 kg zajišťuje stabilitu a 
odolnost během štěpkování i přepravy - zejména na nerovných 
cestách. Nátěr provedený čtyřfázovým práškováním pomáhá 
chránit stroj před účinky času a povětrnostními podmínkami - 
vypadá perfektně i po zpracování tisíců větví a kmenů.

3letá záruka značky Vermeer
Stroj BC200 je možné dodat až s 3letou zárukou, s možností 
prodloužení na 5 let nebo 5 000 hodin provozu. Jedná se o chytrý 
způsob, jak ochránit své investice.
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DÍLY A PODPORA OD VERMEER
Od servisních techniků prodejce Vermeer můžete očekávat náležitý servis vždy a všude tam, kde jej nejvíce 
potřebujete. Společnost Vermeer vyřeší Váš požadavek odborně a urychleně, ať už pomocí naší aplikace či 
spolehlivé pomoci u v dílnách servisu. Vaše stroje známe lépe než kdokoli jiný. Na spolehlivosti záleží, když stroje 
potřebují servis. Jsme pyšní na to, že problémy řešíme hned napoprvé, a tím vám pomáháme zvyšovat Vaši 
produktivitu.

Vaše zkušenost se servisem značky Vermeer je pro nás důležitá. Víme, že chcete, aby Vaše zařízení a pracovníci 
pracovali naplno. Pokud jde o náhradní díly, prodejce značky Vermeer zajistí, abyste dostali, co potřebujete, v co 
nejkratším čase – protože: Když nějaký díl potřebujete, potřebujete jej ihned. Společnost Vermeer a její regionální 
prodejci se zaměřují na rychlý, konzistentní a efektivní servis. To je způsob, jakým značka Vermeer funguje.
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SPECIFIKACE ŠTĚPKOVAČ BC200

CELKOVÉ ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka - podávací stůl horní, lišta 377 cm

Délka - spodní stůl, prodloužená lišta 435 cm

Max. šířka (provoz) 157 cm

Max. výška (provoz) 251 cm

Hmotnost 1.465 kg

Hmotnost lišty 80 kg

MOTOR

Výrobce a model Kubota WG1605

Max. hrubý výkon 57 hp

Objem palivové nádrže 39,5 L

Max. spotřeba paliva 7 L/hr

Typ paliva Bezolovnatý 95oktanový benzín, s max. 10 % metanolu

Max. úhel průběžného provozu 30°

Typ spojky Přímá

SPECIFIKACE ŠTĚPKOVAČ BC200

PODÁVACÍ SYSTÉM

Průměr podávacího válce  (1) 40 cm

Průměr podávacího válce  (2) 26 cm

Upínací síla válce 396 kgs odpružením

Podávací otvor 20.3 cm x 30.5 cm

Šířka podávacího stolu 114 cm

Délka podávacího stolu 70 cm

Výška podávacího stolu 79 cm

HYDRAULICKÝ SYSTÉM

Objem nádrže 22,7 L

Biologicky rozložitelný olej Na přání

VOLITELNÉ POLOŽKY

Speciální barva V nabídce



Vermeer EMEA
Europe, Middle East and Africa
P.O. Box 323
4460 AS Goes
The Netherlands
+31 (0) 113-272700 • vermeer.com

Vermeer Manufacturing International Goes si vyhrazuje právo provádět změny v 
oblasti techniky, designu a specifikací, provádět aktualizaci produktů či kdykoli a bez 
předchozího upozornění pozastavit výrobu.

Pořízené fotografie a obrázky slouží pouze k ilustračním účelům a mohou vyobrazovat 
volitelné příslušenství či jeho součásti podle příslušného regionu.   Kontaktujte prosím 
svého místního prodejce Vermeer ohledně podrobnějších informací a specifikací stroje.

Vermeer, logo firmy Vermeer a EcoIdle jsou ochrannými  známkami společnosti Vermeer 
Manufacturing Company v USA a v dalších zemích. Kubota je ochrannou známkou 
společnosti Kubota Engine Corporation.

© 2020 Vermeer Manufacturing International Goes. Všechna práva vyhrazena.
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