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Bubnový štěpkovač Jensen JT600 není 
prvním strojem tohoto typu v historii 
výrobce. Firma má s touto koncepcí 
nemalé zkušenosti, především s vět-
šími modely schopnými zpracovávat 
dřevní průměr až 55 cm s výkonem po-
hybujícím se od 120 po 140m3/h. První 
bubnové štěpkovače Jensen s ozna-
čením T a TJ byly uvedeny na trh již 
před 15 lety a k dnešnímu dni výrobce 
zaznamenal více než 50 prodaných 
strojů, které jsou stále v provozu 
a slouží k plné spokojenosti uživatelů 
především z řad technických služeb 
měst a obcí.
V roce 2014 byl u příležitosti meziná-
rodní výstavy Techagro – Silva Regina 
představen veřejnosti štěpkovač Jen-
sen JT600 s pohonem od vývodového 
hřídele traktoru, popřípadě nosiče 
nářadí – v tomto případě tahače na 
dvounápravovém vzduchem brzdě-
ném podvozku s ABS systémem, s po-
dávací rukou Farmi s dosahem 8,1 
metru a hydraulicky sklopným stolem 
s podávacím pásem pro přísun dřevní-
ho materiálu.
Štěpkovače Jensen JT600 mohou 
být k dispozici jak v modifikaci na 
nápravovém podvozku s pohonem 
od vývodového hřídele traktoru 
(PTO), tak s vlastním motorem na 
kolovém, popřípadě i pásovém 
podvozku. Štěpkovač JT600 o maxi-
málním výkonu až 65 m3/h je schop-
ný zpracovat dřevní průměr až 40 cm 

a díky výměnným sítům o frakci 
40/60/80 mm výrobce garantuje da-
nou velikost štěpky pro následné 
zpracování – přeměny na energe-
tickou hodnotu.
Pracovní otvor má rozměry 560 x 
400 mm, průměr nožového rotoru je 
600 mm, otáčky 1000 ot/min a stroj 
je osazen šesti snadno vyměnitel-
nými noži. Potřebný výkon se po-
hybuje okolo 100–200 k, v případě 
verze s vlastním motorem pak kolem 
250–300 koní. Nápravový podvozek 
je k dispozici s možností volby ma-
ximální rychlosti mezi 25/40 nebo 80 
km/h. Hmotnost štěpkovače s poho-
nem od vývodového hřídele traktoru 

se pohybuje v závislosti na indivi-
duálních možnostech výroby podle 
přání zákazníka od 3650 do 5500 kg, 
s vlastním motorem pak stroj váží 
okolo 4750 až 7500 kg.
Více informací včetně technické-
ho poradenství, výběru vhodného 
řešení a eventuálního předvedení 
štěpkovače v provozu sdělí výhradní 
dovozce techniky Jensen do ČR a SR, 
společnost Agrocar, s. r. o., (kontakt-
ní osoba Milan Hrubý). Další infor-
mace naleznete také na stránkách 
www.agrocar.cz.
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Bubnový štěpkovač Jensen JT600
Přední německý výrobce především kotoučových štěpkovačů, firma Jensen, uvedl v roce 2012 nový bubnový 
štěpkovač, a to nejmenší model s označením JT600.

a díky výměnným sí

Na letošním Techagru byl k vidění bubnový štěpkovač Jensen JT600 ve 

spojení s prototypním nosičem nářadí Variotrack


