
KOMPAKTNÍ VELIKOST. I když je 
štěpkovač BC230XL vybaven všemi 
doplňky a má plnou nádrž, stále váží 
méně než 2000 kg. Poměrně nízká 
hmotnost štěpkovače snižuje zatížení na 
kouli a širší rám o velikosti 1,9 m 
poskytuje stabilní výkon vleku a dobrou 
viditelnost při couvání.

VOLITELNÝ 180° OTOČNÝ KRUH. 
Umožňuje otočit vstup štěpkovače tak, 
aby byl obrácen směrem k materiálu, což 
usnadňuje podávání a výrazně zvyšuje 
bezpečnost při práci u silnic, protože
obsluha může stát mimo silniční provoz.

PATENTOVANÝ, KONTROLNÍ 
SYSTÉMECOIIDLE™. 
Patentovaný systém EcoiIdle™ 
automaticky zastaví motor po jedné až po 
pěti minutách nečinnosti, tím se eliminuje 
hluk, snižují emise i spotřeba paliva.

SMARTFEED. Systém SmartFeed
sleduje otáčky motoru a automaticky
zastaví podávací válce nebo obrátí jejich
chod na podporu produkce. Tento systém
také detekuje zaseknutí podávacích válců
a automaticky manipuluje s materiálem,
aby se omezila potřeba manuálního
používání ovládací lišty.

DVA HORIZONTÁLNÍ 
PODÁVACÍ VÁLCE. Spodní podávací 
válec je posunutý oproti hornímu 
podávacímu válci tak, aby bylo možné 
snadno vkládat do štěpkovače i materiál o 
maximálních možných rozměrech.

SILNÝ VÝKON. Motor Caterpillar Tier 
4 Final (Stage 3B)  umožňuje nejen splnit 
požadavky na emise, ale poskytuje také 
dostatečný výkon pro všechny Vaše 
pracovní požadavky.
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ZÁKLADNÍ PARAMETRY
Hmotnost: 2030 kg
Hmotnost (svislé zatížení na kouli): 91 kg
Délka (přepravní): 380 cm
Šířka: 191 cm
Výška (přepravní): 240 cm
Šířka podávacího otvoru: 35,5 cm
Výška podávacího otvoru: 23 cm

MOTOR
Značka a model: CAT 2.2 T4F
Typ paliva: Diesel
Celkový výkon: 50 kW
Max. točivý moment: 208 Nm
Počet válců: 4
Způsob chlazení: Voda / nemrznoucí kapalina
Hladina hluku: 121 dB(a)

PODÁVACÍ STŮL
Šířka: 122 cm
Vzdálenost od středu podávacího válce po 
konec stolu: 174 cm
Vzdálenost od stolu k zemi: 78 cmÚDAJE O OBSAHU PROVOZNÍCH 

KAPALIN
Palivová nádrž: 56 l
Hydraulická nádrž: 22.7 l

PODÁVACÍ SYSTÉM
Počet podávacích válců: 2
Průměr podávacího válce: 40 cm nebo 26 cm
Orientace: Horizontální
Upínací síla: 303 kg
Vzdálenost od bubnu: 8 cm

BC230XL ŠTĚPKOVAČ

PODVOZEK
Sestava kolv: 215R14C
Světla: LED
Náprava: Knott 2 500 kg, gumové torzní zavěšení,
jedna náprava
Hydraulická brzda: Typ Knott KRV30

BUBEN
Hmotnost: 150 kg
Šířka: 25,4 mm
Průměr: 84 cm
Otáčky: 1 350 ot./min
Nože: 2 z řezné oceli A8
Bezpečnostní zámek: 2 polohy

VÝSTUPNÍ SYSTÉM
Výška komínu: 240 cm
Úhel otočení: 270°

VOLBY
Speciální barva
Confidence Plus
Výškově nastavitelná nájezdová brzda?
Ovládací prvky na levé straně
Rezervní pneumatika
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