
OTOČNÝ STŮL. Umožňuje rotaci štěpkovacího 
ústrojí s aretací v sedmi polohách, zjednodušuje 
se tak podávání materiálu ke štěpkování např. při 
práci podél pozemní komunikace. Za příplatek je k 
dispozici i výškově nastavitelná oj. 

ECOIDLE™ ENGINE CONTROL SYSTEM. 
Systém v případě aktivace obsluhou po 1  nebo 5 
minutách podle výběru automaticky sníží otáčky 
motoru v případě nečinnosti – nepodávání materiálu 
ke štěpkování. Díky této funkci lze snížit spotřebu 
paliva, emise i hluk.  

SMARTFEED. Smartfeed systém monitoruje 
otáčky motoru a v případě poklesu otáček pod 
stanovenou mez automaticky zastavuje nebo 
reversuje podávací válce tak, aby motor vždy 
pracoval efektivně a v optimálních otáčkách. 
Systém také kontroluje podávaný materiál a v 
případě zaseknutí jej reversuje a znovu materiál 
podáva ke štěpkování bez nutnosti použití 
ovládacích prvků obsluhou.

DVA HORIZONTÁLNÍ PODÁVACÍ VÁLCE. 
Nadstandardní vstupní otvor o rozměrech 23 x 
35,5 cm a robustní horizontálně umístěné podávací 
válce zaručují maximální produktivitu a efektivitu 
podávaného materiálu ke štěpkování.

STANDARDNÍ ZÁRUKA VERMEER.
Štěpkovač BC230 je dodáván se standardní 
zárukou 1 rok s možností prodloužení až na pět 
let s limitem 5000 motohodin provozu. Jedná se o 
chytrý způsob, jak ochránit své investice.

VÝKONNÁ POHONNÁ JEDNOTKA.
Vznětový motor Caterpillar o výkonu 74 HP, 
splňující požadavky emisní normy (Stage V), 
poskytuje nadstandardní výkon k realizaci i těch 
nejnáročnějších zakázek.
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COMPACT SIZE. When equipped with all 
machine options and a full fuel tank, the BC230XL

still weighs less than 2030 kg (4466 lb). The 
relatively low weight helps reduce load on towing 
vehicle and the 1,9 m (6.2') wide trailer frame 
provides stable towing performance and good 
visibility when backing up.

CONVENIENT 180° SLEW RING. Allows the 
chipper infeed to be rotated to face the material 
for ease of feeding and convenience when working 
along the roadside.

ECOIDLE™ ENGINE CONTROL SYSTEM. 
When the EcoIdle system is selected by the 
operator, the engine speed automatically lowers 
to a preset rpm after 1 minute or 5 minutes of 
inactivity to help reduce fuel consumption when 
not chipping material. This idling can help reduce 
emissions and noise.

SMARTFEED. The SmartFeed system monitors 
engine rpm and automatically stops and reverses 
the feed rollers to enhance production. This 
system also senses feed roller jams and 
manipulates the material automatically to 
reduce the need for manual control bar use.

TWIN HORIZONTAL FEED ROLLERS. An
exceptional 23 x 35.5 cm infeed opening fed by 
oversized horizontal offset feed rollers helps 
ensure that material at maximum capacity is 
easily fed to the chipper.

POWERFULL PERFORMANCE. Caterpillar Tier 
4 Final (Stage 3B) turbocharged engine allows you 
not only to comply with the latest emissions
requirements but also gives you enough
horsepower to meet your jobsite needs. 
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BC230 ŠTĚPKOVAČ
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ROZMĚRY A HMOTNOST
Hmotnost: 2.150 kg
Transportní délka: 384 cm
Šířka: 190 cm
Výška: 262 cm
Šířka vstupního otvoru: 35.5 cm
Výška vstupního otvoru: 23 cm

MOTOR
Výrobce a model: Cat 2.2 stage V Diesel 
Výkon motoru: 55 kW (74 hp)
Max. kroutící moment: 270 Nm (200 ft-lb)
Počet válců: 4
Hladina hluku: 126 dB(a)

PROVOZNÍ KAPALINY
Palivová nádrž: 53 L
Hydraulická nádrž: 26 L

VÝSTUPNÍ SYSTÉM
Výška vynášecího komínu: 250 cm
Rotace vynášecího komínu: 270°

ŠTĚPKOVACÍ DISK
Hmotnost: 153 kg
Průměr: 76 cm
Rychlost: 1.365 ot./min.
Nože: 2 ks (ocel typ A8)

PODÁVACÍ SYSTÉM
Počet podávacích válců: 2
Průměr podávacího válce horní / spodní: 40 / 26 cm
Uložení: horizontální 
Přítlačná síla: 494 kg

PODÁVACÍ STŮL
Šířka: 125 cm
Vzdálenost od středu podávacích válců na konec stolu: 160 cm
Nakládací výška podávacího stolu od země: 77 cm

ZA PŘÍPLATEK
Barva RAL dle požadavku
Confidence Plus- možnosti prodložení záruky
Výškově nastavitelná oj
Náhradní rezervní kolo

PODVOZEK
Jednonápravový: Knott 3000 kg bržděný
Brzdový systém: Knott KRV30-B
Pneu: 225 R15C
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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. Caterpillar je ochrannou známkou
Společnosti Caterpillar Inc. © 2022 Vermeer Manufacturing International Goes. Všechna práva vyhrazena. 
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