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HL1600M / HL1600G / HL1600GMHL1600M / HL1600G / HL1600GM

PRODUKTDATA
HL1600M  (Motor)

Trykkraft max. 16 t

Stammelængde max. 1100 mm

Stamme Ø min – max. 948 mm

Cylindervandring 14.2 / 4.6 cm/s 

Returhastighed 6.4 cm/s

Motor 400 V

Motorydelse 4500 W

16 T BRÆNDEKLØVER

Den 16 t brændekløver fra scheppach er den rigtige kløver til dem, der har brug for 
at forarbejde større mængder brænde. Kløveren fås med en 400W motor eller med 
en kombination af denne motor og pto (kardanakseltræk). Så brug i skoven er ingen 
problem med kombinationsmotoren. Leveres med stammeløfter, der hjælper dig med at 
oplaste tunge og store træstykker op til 1100 mm.

• Fås med en kombination af kardanaksel- og motordrev eller med rent 
kardanakseltræk

• Trykkraft 16 ton

• Kløver ubesværet hårdt eller blødt træ op til 1100 mm længde 

• Den lave bundplade gør det nemmere at opfange de kløvede stammer

• Variabelt indstilleligt cylindervandring

• Store kørehjul for let transport 

• Den nedsænkbare cylinder og de foldbare holdearme gør det muligt at 
transportere og opbevare kløveren på en pladsbesparende måde

• Optimal sikkerhed vha. to-hånds-betjening

• 3-punkts ophæng for let transport med traktor

• Vridfast, pulverbelagt stålkonstruktion

• Sikkerhedsudstyr på begge sider

• Inkl. stammeløfter
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VALGFRIT TILBEHØR

Artikelnummer: 16020280
EAN: 4014915037583

Artikelnummer: 16020281
EAN: 4014915037590

Stammeløfter

LOGISTICAL DATA
HL1600M (motor)

Vægt netto / brutto 256 /  267 kg

Dimension emballage 780 x 570 x 2000 mm

Artikelnummer 5905315902

EAN 4046664071983

20 container 20 stk.

40 container 43 stk.

40 HQ container 43 stk.

HL1600G 
(pto)

HL1600GM 
(motor og pto)

Artikelnummer 5905508903 5905508902

EAN 4046664071990 4046664072003

Bundplade

Induktionsmotor  
Induktionsmotor 
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LOGISTISKE DATA
HL1900GM (motor og PTO)

Vægt netto / brutto 323,8 / 333,8 kg

Dimension emballage 940 x 680 x 2000 mm

Artikelnummer 5905506902

EAN 4046664071617

20 container 20 stk.

40 container 42 stk.

40 container 42 stk.

HL1900M 
(Motor)

HL1900G 
(PTO)

Artikelnummer 5905506904 5905506903

EAN 4046664072010 4046664071600

HL1900M / HL1900G / HL1900GMHL1900M / HL1900G / HL1900GM

PRODUKTDATA
HL1900GM  (Motor & 
PTO)

Dimensioner L x B x H 1540 x 1140 x 2520 mm

Trykkraft max. 18 t

Stammelængde max. 560 – 1100 mm

Cylindervandring 94,5 cm

Fremløbshastighed
Motor: 10 / 4,8 cm/s 
GW-Antrieb: 13,5 / 5,9 cm/s

Returhastighed 
Motor: 7,8 cm/s 
GW-Antrieb: 10,6 cm/s

Motor 400 V + PTO

Motorydelse 5100 W

18 T BRÆNDEKLØVER

Den 18 t brændekløver fra scheppach er det rigtige valg til dem, der har brug for at 
forarbejde større mængder brænde. Med de 2 hastigheder kløves stammer op til 1100 
mm hurtigt og sikkert. Kløveren fås med en 400W motor eller med en kombination 
af denne motor og PTO (kardanakseltræk). Så brug i skoven er ingen problem med 
kombinationsmotoren. Leveres med stammeløfter, der hjælper dig med at løfte tunge 
og store bjælker op til 1100 mm.

• Fås med en kombination af kardanaksel- og motordrev eller med rent karda-
nakseltræk

• Trykkraft 18 ton

• Kløver ubesværet træ op til 1100 mm længde 

• Den lave bundplade gør det nemmere at opfange stammer

• Variabelt indstilleligt cylindervandring

• Store kørehjul for let transport 

• Den nedsænkbare cylinder og de foldbare holdearme gør det muligt at 
transportere og opbevare kløveren på en pladsbesparende måde

• Optimal sikkerhed vha. to-hånds-betjening

• 3-punkts ophæng for let transport med traktor

• Vridfast, pulverbelagt stålkonstruktion

• Sikkerhedsudstyr på begge sider

• Inkl. stammeløfter
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