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Výrobce, který kráčí v první linii
Více než třicet let zkušeností ve výrobě štěpkovačů má na svém kontě belgická společnost Eliet. Vždy sázela na 
průkopnická řešení, ať již to byly samojízdné stroje, nebo první štěpkovače na pásovém podvozku z roku 1994. 
Technika Eliet je jedinečná i díky tomu, že používá patentově chráněnou technologii, která dělí biomasu jako 
sekyrka podél směru vlákna a při rozmělňování využívá slabá místa ve vazbě dřeva. Tak je dosažena značná 
zpracovatelská kapacita při poměrně malém výkonu.

V roce 2012 byl uveden na trh model 
PROF 5, a to buď s frakčním sítem, 
ale bez vyhazovací turbíny (zpraco-
vaný materiál vypadává pod sítem ve 
spodní části stroje), nebo s vyhazova-
cím otočným komínem – s turbínou 
a bez frakčního síta (štěpka se vyha-
zuje komínem z výšky asi 1,4 metru, 
směr a dráha výhozu jsou nastavitel-
né). Obě verze jsou schopny zpracovat 
dřevní hmotu až do průměru 80 mm 
a jejich hodinová kapacita dosahuje 
asi 3–3,5m3 štěpky (750–875 kg).

Další posun vpřed
Stroje PROF 5 jsou k dispozici bez pojez-
du nebo na kolovém podvozku, s hyd-
raulickým posuvem materiálu nebo bez 
něj. Za příplatek je možné štěpkovače 
dovybavit dvojmontáží hnacích kol, regu-
látorem rychlosti posuvu materiálu, elek-
trostartérem a u typu bez vyhazovacího 
komínu frakčními síty od průměru 10 do 
30 mm. U verze s turbínou a komínem 
lze za příplatek prodloužit komín až na 
výšku asi 1,75 metru a štěpkovač vybavit 
systémem proti přetížení ABM-L, který 
automaticky ovládá posuv materiálu 
podle zatížení motoru.
PROF 5 má proti předešlému typu vět-
ší podávací otvor s olemováním pro 
snadnější vkládání rozměrného mate-
riálu. Podávací válec má větší průměr 
(135 mm) kvůli lepšímu zachycení a po-
dávání dřeva. Je umístěný blíž k rotoru, 
čímž se předchází namotávání vlákni-
tých částí zeleného materiálu kolem 
válce. Ten je uložený pružinově a vý-
hodou je, že se tlak zvýší, když se válec 
nadzdvihává působením silného dřeva. 
To je velmi důležité pro dosažení lepší-
ho zachycení materiálu a podávání do 
štěpkovače.
Model PROF 5 je dále opatřen delším 
a zesíleným zdvižným ramenem, kte-
ré vyzvedne podávací válec a umožní 
přísun materiálu přímo k nožům. Roz-
chod kol je o něco širší a přední otočně 
uložená kola mají kvůli lepší stabilitě 
na nerovném podkladu větší průměr.

Turbína zamezuje ucpání
U modelu PROF 5 byla uplatněna 
nová patentovaná technologie Turbo 
Charged (kompresorové štěpkování). 
Na klasickém stroji ELIET se zelený 
materiál podává do štěpkovací ko-
mory, kde se rozmělňuje pomocí po-
četných řezných pohybů na principu 
sekyrky. Štěpka může vystoupit pouze 
tehdy, je-li dostatečně malá, aby pro-
padla přes otvory kalibračního síta.
V novém systému zvaném PROF 5 B 
již štěpka neputuje přes síto, ale z ko-
mory se odsává turbínou a putuje ven 
komínem. Nehrozí tak riziko ucpání 
síta a tok vzduchu napomáhá k přísu-
nu materiálu (především lehkého) do 
štěpkovací komory. Podtlakový efekt 
zamezuje vstupu štěpky zpět do po-
dávacího trychtýře. Díky výhozu štěp-
ky působením stlačeného vzduchu je 
zamezeno hromadění materiálu v ko-
mínu. Proto je výstup hmoty zajištěn 
i při zpracovávání olistěného nebo vlh-
kého materiálu. Komín se může otáčet 
v úhlu 360° a nastavitelná klapka slou-
ží k přesnému zacílení toku štěpky.
Model PROF 5 B je vybaven silnějším 
motorem (14 k) a standardně i elek-
trickým startérem. Výhodný je snadný 
přístup k řeznému systému pro účely 
čištění a údržby. Bezpečnostní spínač 
se nachází na krycí desce. K nožům 
se tak dostanete za půl minuty, a to 
bez použití nářadí. Z bezpečnostních 
důvodů je model PROF 5 B vybaven 
spojkou pro hnací řemen.
Volitelným doplňkem je systém ABM-L, 
který brání zablokování chodu mo-
toru při přetížení. Dojde-li k poklesu 
otáček motoru, na určitou dobu se 
přeruší podávání materiálu. Tento 
systém se již dlouho používá u vět-
ších štěpkovačů a nyní je k dispozici 
i u lehčí techniky. Stroj pracuje sa-
mostatně a není potřeba ruční zásah 
pracovníka obsluhy, pokud by se štěp-
kovač dostal do problémů. Největšími 
výhodami jsou úspora času a zvýšení 
průchozího výkonu.
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Také letos s inovací
Novinkou společnosti Eliet pro rok 
2015 je model PROF 5 ON ROAD na 
jednonápravovém taženém nebrzdě-
ném podvozku s celkovou hmotností 
do 400 kg (foto). Tažné zařízení ISO 
50 umožňuje zapojení za veškeré 
osobní a nákladní automo bily. Výho-
dou je možnost provozu na pozem-

ních komunikacích s automobilem 
do 3,5 t, kdy stačí řidičské oprávnění 
skupiny B.
PROF 5 ON ROAD má několik ino-
vací. Patří k nim vyhazovací mecha-
nismus štěpky s robustní turbínou. 
Díky tomuto řešení dokáže na roz-
díl od podobných štěpkovačů zpra-
covávat i velmi vlhký dřevní odpad, 

aniž by hrozilo rozsáhlejší nebezpe-
čí ucpávání prostoru turbíny a pra-
covní části.
Stroj je vybaven benzínovým moto-
rem Subaru o výkonu 14 koní s elek-
trostartérem a již zmíněným auto-
matickým systémem proti přetížení 
ABM-L. Štěpka se vyhazuje z výšky 
nastavitelným komínem otočným 

v rozmezí 360°. Mimořádný výkon 
zaručuje robustní turbína, která při-
spívá i ke snazšímu vtahování přede-
vším značně olistěného materiálu do 
pracovní části štěpkovače.
Model PROF 5 ON ROAD se dodá-
vá standardně s posuvným hydrau-
lickým vtahovacím válcem, který 
slouží k dalšímu zvýšení efektivity 
štěpkovače. Válec si lehce poradí 
i s objemným olistěným materiálem, 
který bez problému dopraví až k no-
žům. Směr otáčení (chod vzad – vta-
hování – zastavení) se ovládá ruč-
ně. Páka se nachází bezprostředně 
u plnicího otvoru. Na straně trych-
týře je umístěna páka pro zvednutí 
vtahovacího válce a jeho zajištění 
v této poloze. To je velice praktické 
řešení především při zpracování sil-
ně olistěného a volného zeleného 
odpadu, popřípadě při čištění vta-
hovacího prostoru.
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