
 

 

  

12105320_gandini_forest_cut_ronkaprito|2001111718 - 1 - 

                                  

GANDINI – FOREST CUT 48 TPS ÉS TPS/EL RÖNKAPRÍTÓ 

max.38-40 cm rönk átmérőig, 450 cm hosszig, aprítás 2-3t/h, 15-65 cm hosszú 2/4/ opc.6 hasábra, a TPS traktorról hajtott 

(35LE), a TPS/EL elektromos hálózatról (11kW, 400V/20A)  

 

GANDINI Forest Cut 48 TPS rönkaprító, rönkfogadó és 
adagolóasztallal, kihordó szalaggal és vezérlő egységgel. 

A FOREST CUT 48 rönkaprítót tűzifa forgalmazók és kisebb 
erdészetek számára ajánljuk, rönkök darabolására, hasítására.  

A berendezések alacsony teljesítményfelvétel mellett képesek 

38-40cm átmérőjű, maximum 450 cm hosszúságú rönkök 
feldolgozására. Csendes üzemű, biztonságos és hatékony 

konstrukciók, üzemeltetésükhöz mindössze egy kezelő 
szükséges. A 48-as széria esetében a rönk adagolását, vágását, 
hasítását valamint a felhasított fa halmozását a gép végzi, így 
a kezelőnek nem kell fizikai munkát végeznie. A kihordó 
szalag magassága csörlővel állítható.  
FONTOS: az olaj túlmelegedésének elkerülése végett a 

gépet minden 4 órai folyamatos üzemelés után egy órára le 
kell állítani. 
Mind a két kivitel az erőgép 3 pont függesztésére rögzítve 
szállítható. Az üzemeltetés helyén rövid idő alatt munka-

helyzetbe hozhatók. A TPS kivitel továbbra is a 3 pontra 

rögzítve, kardántengellyel kapja a meghajtást az erőgépről. Az 
elektromos kivitel a traktorról lekapcsolás és munka-

helyzetbeállítás után az elektromos hálózatról üzemeltethető. 
Műszaki adatok és felszereltség:    

Típus FC 48 TPS FC 48 TPS/EL 

Cikkszám 1210532 1210533 

Feldolgozható legnagyobb rönk átmérő/ hossz (cm) 38-40/450 38-40/450 

Állítható hasíték hosszúság (cm) 15-65 15-65 

Hasító kés tolóereje (t) 13 13 

TLT meghajtás min. (LE) 35 - 

Villanymotor meghatás (kW)   - 11 

Munkateljesítmény (t/h) 2-3 2-3 

Kihordó szalag (m) 4,2 4,2 

Rönktovábbító szalag (m) 2,3 2,3 

Hosszúság szállítószalaggal együtt (cm) 300 300 

Gép súlya (kg) 930 930 

Befoglaló méretek (cm) 250x120x250 250x120x250 

Hasító kés (utas) 2/4/ opc. 6 2/4/ opc. 6 

Csörlős kihordószalag kézi kézi 
Hasítóék mozgatása hidraulikus 

Külön rendelhető opciók: 
Cikkszám Megnevezés 

12105341 6 utas hasító kés  
12105342 Kardántengely a TPS-hez szükséges! 

12105344 Hidraulikus rönkfogadó asztal 
 

A gép főbb részegységei:  

    
Opció a hidraulikus rönkfogadó 

adagolóasztallal 
Láncfűrész A rönkök a különböző késekkel 

2-4, opcióként 6 darabra hasíthatók 

4,2 m-es kihordó szalag 

csörlővel állítható a magasság 
 


