INFOSERVIS

ŠTVORKOLKA AKO
PRACOVNÝ STROJ

2. časť

Spracovanie dreva - štiepka a špalíky
k patríte k tým
ľudom čo majú
dom, chatu,
chalupu alebo
farmu a zvažujete kúriť drevom, alebo
ním už kúrite, tento
článok je práve pre vás.
V dnešnej časti budeme
špalíkovať.

A

Video ukážky
najdete na našom
webe.

Pred časom, keď som zvažoval aký kotol kúpiť
do firmy, sa mi zdala štiepka ako taká najmenej
vhodná a komplikovaná alternatíva. Dnes už
viem, že je to najprístupnejšie a aj najlacnejšie
riešenie kúrenia.

ŠTIEPKOVANIE VERZUS
ŠPALÍKOVANIE

Musím priznať, že na webe sa trocha zavádza,
možno neúmyselne. Ak vám niekto tvrdí, že
kúri štiepkou a kúri 5 až 15 cm nasekaným
drevom, tak to nie je to isté. Komunikoval som
s ľuďmi na fórach a v klasickom kotli na pevné
palivo viete spaľovať „špalíky“, to znamená
sekanú konárinu hrubú až 10 cm na špalíky.
Dĺžka špalíka môže byť až 15 cm, všetko záleží

Takýto je rozdiel
medzi štiepkou v
košíku a špalíkmi
vo vreci.

od veľkosti a výkonu stroja.
Klasický štiepkovač seká konáre na 1-3 cm
kúsky, vhodné tak do okrasnej záhradky.

DOSTUPNOSŤ

V podstate sa spracúva konárina, odpad po
ťažbe dreva, ktorá sa musí v lese prácne hádzať
do pásov aby zhnila. Jednoducho napísané,
každý vám bude vďačný, ak ho konáriny zbavíte.
Stane sa i to, že vám zato ešte zaplatia. Jediná
investícia je kúpa špalíkovača, rašlové vrecia a
práca 2 ľudí.

S KOŽOU NA TRH

Po odporučení od ľudí, ktorí „špalíkujú“ niekoľko rokov, sa okruh výrobcov zmenšil na číslo 3 a

Vstupný otvor je 7,5 cm na šírku,
takže maximálny priemer konárov
je 7cm.

Predvedenie výroby je na profi úrovni,
na materialy sa nešetrí, všetko je skôr
predimenzované, čo sa prejaví na
životnosti stroja.
všetko to boli českí výrobcovia. Ako jediný nám
zapožičal špalíkovač p. Zadák a bol ochotný ísť,
ako sa hovorí, „s kožou na trh“.
V podstate sa mu ani veľmi nedivím, lebo zrejme
vie čo vyrába a je si svojimi špalíkovačmi istý.
Predvedenie výroby je na profi úrovni, čo dokazujú aj fotografie. Osobne si myslím, že reklamácie
asi vôbec nemusia riešiť. V porovnaní s ostatnými
výrobkami v danej triede sa mi u ZADAKA páčilo, že nemá zbytočné plechové kryty, ktoré časom
hrkajú. Používa silný 18-koňový motor.

AKO NA TO

Motor CRONA 440.

Po naštartovaní pridáte výkon na maximálne
otáčky, zakvačíte vrece a už len vkladáte drevo
do vkladacieho otvoru. Stroj si ho ťahá sám, tu
treba dbať na bezpečnosť a vkladať z dostatočnej vzdialenosti. Jedno vrece naplníte za cca 1
minútu. Vstupný otvor je 7,5 cm na šírku. Takže
hrubší kus tam nedáte. Samozrejme, skúšali sme
aj extrém a raz sa nám drevo zaseklo a motor
„zdochol“. Vtedy treba kľúčom pootočiť valce
s nožmi do opačnej strany a drevo vytiahnuť.
Hriadeľ je vpravo na stroji. Potom stačí naštartovať a pokračovať. Ak budete dodržiavať pokyny,
nič také by sa stať nemalo, my sme chceli vedieť či
motor zhasne a išli do extrému. Normálne zošpalíkujete všetko do 7 cm. Video ukážky nájdete na
našich stránkach.

Výhody oproti konkurencii:

Rašlové vrece
natiahnete na
obruč a možte
špalíkovať.

- najsilnejší motor 13,3 kW/18HP
- maximálna jednoduchosť, žiadne kryty
- vymeniteľné nože
- kvalitné nafukovacie kolieska
- nižšia hmotnosť
- úprava podľa priania zakazníka

▶ Pavel HOZA
Špalíkovač ZADAK

- benzínový vzduchom chladený motor CRONA 440
- štvortakt, OHV
- výkon 13,3 kW/18 HP
- spotreba 3 l/1 h pri plnom výkone 3 600 ot/min.
- možnosť elektrického štartéra
- priemer vkladaného dreva: do 7 cm
- hmotnosť: 150 kg
- cena stroja: ????€ s DPH

V ponuke sú 3 verzie:

- ako príves s homologizáciou
- na prepravných kolesách /naša verzia/
- len stroj na silenblokoch
viac info na: redakcia@slovenskyrybar.sk
stranky výrobcu: www.zamecnictvi-zadak.cz
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