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GANDINI – CHIPPER ENERGY CT 30/60 DOBOS APRÍTÓK 

Késtartó dob átm.450 mm, szél. 600 mm, 2x3 kés, etetőnyílás max. 300x600 mm, apríték 6-30 mm, aprít. telj. 18-25 m3/h, 

telj.ig. 70-120 LE, saját motor 126 LE, tömeg TPS 1600 kg, MTS 3250 kg, száll. méret TPS/MTS 2,6/4,6x2/2,2x2,6/2,8m 

GANDINI CHIPPER ENERGY CT 30/60 TPS +futómű 

Kertészetek, faiskolák, kommunális cégek, kisebb és 
közepes erdészetek, biomassza készítők részére ajánlott, 
zöld és fás növények nagyrészt homogén aprítására. 
 

A Chipper Energy CT 30/60 dobos nyesedékaprító gépek 

rendelkeznek egy, a dob mögé elhelyezett cserélhető, így 
változtatható lyukméretű szabályzóráccsal a pormentes és 
homogén apríték minőség érdekében. A Chipper Energy 

30/60 gépeknek nem jelent problémát a frissen levágott 
leveles gallyak, vagy akár a 30 cm vastag ágak, rönkök 

felaprítása.  A CT 30/60 modellek traktorral (TPS), vagy 

saját motorral (MTS) meghajtott változatai kellő 
lehetőséget biztosítanak a végzendő feladatokhoz 

legalkalmasabb berendezés kiválasztására. 
A Chipper Energy széria dobos vágószerkezete egységes 
apríték méretet biztosít (6-30 mm). 

 

Alap felszereltség: A Chipper Energy CT 30/60 gépek elektronikusan szabályozhatóak, NOSTRESS és NOBLOCK 
biztonsági rendszerrel, üzemóra számlálóval, fogazott behúzó hengerekkel, cserélhető apríték méret szabályzóráccsal és 
360o-ban forgatható, állítható végű kifúvócsővel vannak ellátva. A függesztett TPS kivitel nyomatékhatárolós kardánnal 

rendelkezik. Az MTS saját motoros, vontatott kivitelű gép. 
 

Műszaki adatok: 
Modell CT 30/60 TPS CT 30/60 MTS 

Cikkszám  12102036 12102038 

Teljesítmény igény TPS (LE) 70-120 - 

Saját motor: vízhűtéses, turbo diesel, 4 heng. - 126 LE, 2770 cm3, 70 l üa. tartály 

TLT (ford./min)  1000 - 

Rönk max. átmérő (mm) 300 300 

Kések sor x db 2x3 2x3 

Vágó dob átmérő (mm) 450 450 

Vágó dob szélesség (mm) 600 600 

Aprítási teljesítmény (m3/h) 18-25 25-30 

Etető nyílás max. (cm) 30x60 30x60 

Nyesedék méret (mm) 6-30 6-30 

Behúzó heng. száma (opc.) 3 3 

Behordó lánc a 3. hengerhez van van 

Szállítási méret (m) 2,6x2x2,6 4,6x2,2x2,8 

Gép tömeg (kg)  1600 3250 
 

Kiegészítő felszerelések CT 30/60 modellekhez: 

Cikkszám Megnevezés 

121020401 Mozgókés készlet (3db) 

121020402 TPS futómű vonórúddal 
121020403 MTS tandem futómű 80km/h 

121020405 Szabályzórács   

121020406 Rádiós távvezérlés 

121020407 Öntisztító ventilátor (motor hűtőhöz) 
Külön kérésre Az MTS modell 55, vagy 75 kW elektromos motorral is rendelhető (MTE) 
Külön kérésre Rakodó daru az etetéshez 

 


