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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 

ABSTRAKT 
Tato bakalářská práce se zabývá studií v současné době vyráběných velkých 
poloautomatických a automatických štípacích strojů. Hlavním cílem této práce je porovnání 
jednotlivých vlastností strojů, které se objevují na dnešním trhu. Jde zejména o srovnání 
jejich jednotlivých parametrů, charakteristických pro každého výrobce a každý jednotlivý typ 
štípacího stroje, jako je například rychlost štípání, mobilita, životnost, prořez apod. 
 

KLÍČOVÁ SLOVA 
štípací stroje, zpracování topného dřeva, komerční výroba palivového dřeva, štípací zařízení 
 

ABSTRACT 
This bachelor thesis deals with the study currently being produced by major semi-automatic 
and automatic cutting machines. The main aim of this work is to compare the individual 
properties of machines that appear on the market today. Especially comparing their 
individual parameters, characteristic for each manufacturer and each type of splitting 
machines, such as cutting speed, mobility, durability, cutting, etc.. 

KEYWORDS 
cleaving machines, processing firewood, commercial production of firewood, cleaving 
device 
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ÚVOD 

ÚVOD 
Zpracování dřeva je stále nedílnou součástí lidského života. I v této době je třeba zpracovávat 
dřevo jak na topení, tak pro výrobu nábytku a jiného zařízení, bez kterého se člověk neobejde. 
S vývojem a novými poznatky vzrůstá důraz na mnoho faktorů při zpracování dřeva jako 
například: rychlost, časová úspora, kvalita, množství apod. Vývoj si vyžaduje neustálé 
zlepšování a zefektivňování výroby. Obyčejný člověk i dřevařské firmy hledají vždy nejlepší 
řešení pro přípravu dřeva na topení. Z toho důvodu se každý výrobce stroje snaží splnit co 
nejlépe požadavky trhu. Ve velké míře se využívají štípací stroje jednak pro štípání, ale i pro 
kombinaci štípání a krácení dřeva. Tyto štípací stroje se proto vyrábí v různé velikosti a pro 
různé využití, od strojů pro příležitostné štípání, až po velkokapacitní zařízení na zpracování 
dřeva pro otop. 
Na trhu je dnes velká a rozmanitá nabídka velkých štípacích strojů. Tato bakalářská práce se 
snaží zmapovat trh a pomoci zjednodušit výběr štípacího stroje potencionálnímu zájemci 
podle jeho požadavků a představ. 

 
Obrázek 1 - Štípací stroj [1]
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1 KONSTRUKCE ŠTÍPACÍCH STROJŮ  
Je mnoho výrobců zabývajících se výrobou velkých štípacích strojů, každý má svoji 
technologii výroby. Vždy mají tyto stroje stejné základní prvky charakterizující štípací 
zařízení: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Řezný 
nástroj Píst 

Štípací 
klín (nůž) 

Podávací 
dopravník 

Odebírací 
dopravník 

Obrázek 3 - Hlavní části štípacího stroje B[2] 

Obrázek 2 -  Hlavní části štípacího stroje A[2] 
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KONSTRUKCE ŠTÍPACÍCH STROJŮ  

1.1 ŠTÍPACÍ MECHANIZMUS 
Nejdůležitější část stroje. Zde se provádí štípání, popřípadě krácení dřeva na požadovanou 
velikost. Když je kláda dopravena po podávacím dopravníku musí se nejprve zkrátit na 
požadovanou velikost pomocí řezného nástroje. Obvykle bývá použita řetězová nebo 
kotoučová pila. Poté se zkrácený kus dřeva přesouvá k pístu, který jej přes štípací klín 
zpracuje na požadovanou velikost.  

1.1.1 ŘEZNÉ NÁSTROJE 
Slouží ke krácení dřeva na potřebnou velikost. U štípacích strojů jsou dva druhy řezných 
nástrojů: 

ŘETĚZOVÁ PILA 
Hlavní výhoda řezání tímto nástrojem je její velký prořez. Můžeme krátit polena až do 
průměru 55 cm.  

Obrázek 4 - Řetězová pila [3] 

KOTOUČOVÁ PILA 
Řezání kotoučovou pilou umožňuje přesnější a rychlejší řezání menších kmenů, také 
umožňuje dlouhodobou činnost stroje a prodlužuje intervaly údržby. 
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Obrázek 5 - Kotoučová pila [4] 

1.1.2 ŠTÍPACÍ KLÍN (NŮŽ) 
Nástroj provádí za působení pístu štípání dřeva. Každý výrobce se snaží zkonstruovat vždy 
optimální tvar klínu s požadovanými vlastnostmi. Existuje mnoho druhů, rozlišují se zejména 
podle počtu štípacích nožů od 2 až 12 dílných. U některých typů štípacích strojů je 
hydraulicky nastavitelný štípací klín. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6 - Štípací klíny - z leva  8, 6, 4, 2 dílný [5] 
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1.1.3 PÍST 
Hydraulický píst uložený proti štípacímu klínu protlačuje poleno klínem. Zde se provádí 
hlavní proces štípaní. Na píst jsou kladeny zejména požadavky velké štípací síly a rychlého 
chodu. Obvyklá síla pístu se pohybuje okolo 4-30 t, maximální do 55t. 

Obrázek 7 - Hydraulický píst [6] 

1.2  PODÁVACÍ DOPRAVNÍK 
Pro posuv a správné navedení dřeva k řeznému nástroji slouží hydraulicky poháněný vstupní 
pás (podávací dopravník). Obvykle jde o pásový dopravník. Pro lepší navedení dřeva se u 
některých štípacích strojů používají naváděcí válečky, které pomáhají srovnávat dřevo pro 
pásový dopravník. 

Obrázek 8 - Podávací dopravník [7] 
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1.3 ODEBÍRACÍ DOPRAVNÍK 
Aby bylo možné zpracované dřevo odklízet a zamezilo se hromadění dřeva u stroje, používá 
se hydraulicky poháněný dopravník na odsun dřeva (odebírací dopravník). Odebírá polena od 
štípacího stroje a přesunuje je na požadované místo. Popřípadě může nakládat poštípané dřevo 
na vůz.  

Obrázek 9 - Odebírací dopravník [8] 
 

1.4  POHON ZAŘÍZENÍ 
Pohon štípacího stroje je jeho nedílnou součástí. Můžeme odlišit různé druhy pohonů, možná 
je i kombinace jednotlivých pohonů. 

1.4.1 TRAKTOROVÝ POHON 
Traktor pohání celý stroj. Výhodou je nezávislost na dosahu elektrické sítě. Další výhodou je 
přesouvání stroje pomocí traktoru. Obvykle stačí traktor o výkonu 25-70kW. V závislosti na 
požadavcích stroje. 
 
1.4.2 POHON ELEKTROMOTOREM 
Tento pohon je zejména využíván v místech kde není požadavek k přemísťování štípacího 
stroje a je zajištěn přístup k elektrické síti. Stroj poháněný elektromotorem má tišší chod. 
Výkon elektromotoru se pohybuje okolo 11-37kW. 

1.4.3 POHON BENZINOVÝM MOTOREM 
Výhodou je nezávislost na elektrické síti. Samostatně není používaný. Obvykle se kombinuje 
s traktorovým pohonem.  
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2 PŘEDNÍ VÝROBCI ŠTÍPACÍCH STROJŮ V EVROPĚ 
Na současném trhu je zastoupeno mnoho výrobců produkujících štípací stroje. Vždy je 
snahou uspokojit poptávku a požadavky zákazníka. Firmy se zaměřují zejména na rychlost, 
množství zpracovaného dřeva, maximální zpracovatelný průřez, životnost a pojízdnost stroje.  
Na trhu existuje mnoho výrobců z Německa a Itálie. Jediným výrobcem štípacích strojů v 
česku je firma Drekos Made s.r.o.  

Hlavní výrobci: 
 Posch - německo-rakouská firma 
 Tajfun - slovinská firma 
 BGU- Maschinen - německá firma 
 Hakki pilke - finská firma 
 Pezzolato - italská firma 
 Palax - finská firma 
 Grandini meccanica - italská firma 
 Balfor - italská firma 
 Drekos Made s.r.o - česká firma 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BRNO 2013 

 

16 
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2.1 POSCH 
V současné době jedna z největších firem na výrobu strojů na zpracování palivového dříví 
v Evropě. Má sídla v mnoha zemích jako Německo, Francii, Anglii, země Beneluxu či 
Švýcarsku, také Skandinávii, Slovinsku, České republice, Bulharsku, Rumunsku a Pobaltí. 
Výrobci značky Posch zaručují nejvyšší kvalitu používáním kvalitních součástek a robustních 
konstrukcí strojů.  
Výrobky Posch konstruují pro dlouholeté používání. Součástí toho je také záruka dodávat 
náhradní díly po 20 let.  
 
SplitMaster 40 / 55 Crane [8] 

Obrázek 10 - SplitMaster 55 v pracovní poloze[9] 

 Profesionální vodorovná štípačka dříví s jeřábem pro nakládání dřeva. 
 Fp - Štípací síla 40 t/55 t, s funkcí Autospeed 
 Max. délka polena 125 cm (možno až do 250 cm) 
 Štípací nůž 4dílný, SplitMaster 40 (Ø 0 – 50 cm), SplitMaster 55 (Ø 40–90cm) 
 Hydraulické nastavení štípacího nože 
 Hydraulické zařízení s axiálním pístovým čerpadlem (vysokotlaká hydraulika) 
 Ovládání ze sedačky ve výšce 
 Bezporuchové rádiové ovládání 
 Pohon z traktoru: je nutný kloubový hřídel 
 Traktorový pojezd 10 km/h, zajišťovací brzda, nastavitelná výška tažného oka (700 

mm) 
 Jeřáb pro nakládání dřeva: teleskopický výsuv, dosah 6,7 m, max. zdvihové zatížení 

414 kg, 
 Úhel natočení 380°, otvor podavače 1,24 m, hmotnost podavače 86 kg, hmotnost 

jeřábu 1 029 kg (pouze u modelů TK). 
 Hydraulický pohon jeřábu je zabudovaný ve stroji. 
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Tabulka 1 -  Split master 40/55 Crane[9] 

Technické údaje Split master 40 Split master 55 
Potřebný výkon traktoru - P(kW) 44 44 
Rychlost ražení - chod vpřed 
stupeň 1/stupeň 2(cm/s) 

11/19 8/13 

Zpětný chod ražení (cm/s) 28 20 
Hmotnost - ms (kg) 4300 4650 
 
Doplňky a zvláštní výbava pro SplitMaster 40 / 55 
Možné pouze u prvotního provedení, vč. montáže. 

Tabulka 2 - Doplňky a zvláštní výbava SplitMaster 40/55 [9] 

Č. výrobku Označení 

T26 

Příplatek za zdvih 2,65 m pro max. délku polena 2,5 m s mechanickou 
možností vypnutí 1,30 m, včetně traktorového podvozku. Traktorový 
podvozek max. 10 km/h bez brzdového systému, zajišťovací brzda. Doprava 
na veřejných komunikacích není povolena, pouze pro použití na soukromých 
pozemcích (např. dřevosklad). Bez osvětlovacího zařízení. 

SD26 
Příplatek za zdvih 2,65 m pro max. délku dřeva vč. silničního podvozku 80 
km/h, vzduchotlakovou brzdou ABS, osvětlením, s mechanickou možností 
vypnutí v délce 1,30 m 

RCF Příplatek za rádiové dálkové ovládání s nožní obsluhou (pro M6365TRC a 
M6385TRC) 

A406 Zvláštní povolení / Zvláštní povolení k provozu (EBE) 
L Osvětlení (pro stroje s traktorovým podvozkem) 

 

Tabulka 3 - Štípací nože SplitMaster 40 /55[9] 

Č. výrobku Označení 
F0001824 Štípací nůž 2dílný pro SplitMaster 40 Crane 
F0002505 Štípací nůž 4dílný pro SplitMaster 40 Crane, sériový 
F0001815 Štípací nůž 6dílný pro SplitMaster 40 Crane (Ø 15 – 50 cm)* 
F0001922 Štípací nůž 2dílný pro SplitMaster 55 Crane 
F0002506 Štípací nůž 4dílný pro SplitMaster 55 Crane (sériový) 
F0001887 Štípací nůž 6dílný pro SplitMaster 55 Crane (Ø 40 – 90 cm)* 

F0001912 Kruhový štípací nůž 12dílný na metrové dřevo s max. Ø 60 cm pro 
SplitMaster 55 Crane 

F0001923 Odkládací deska 1 400 x 2 000 mm (d x š) 
F0001924 Odkládací deska vč. prodloužení 1 900 x 2 000 mm (d x š) 
Z1930070 Kloubový hřídel 
*středově štípaný průměr dřeva 
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Obrázek 11 - Hydraulicky nastavitelný štípací nůž pro silové štípání dřeva[9] 

Obrázek 12 - Lisovník štípaného dřeva[9] 

2.2 TAJFUN 
 
Slovinská firma založena v roce 1967. Největší firma pro výrobu navijáku v Evropě. Vyváží 
do více než 40 evropských zemí i do zahraničí. Od roku 1991 v soukromém vlastnictví.  
V roce 2001 výroba palivového dřeva - první štípačky dřeva. 
Od roku 2003 začíná firma vyrábět pod názvem TAJFUN PLANINA systémy pro zpracování 
dřeva.  
Výhradní dovozce pro český a slovenský trh je firma Agama a.s. 
 
RCA 400 JOY[10] 
Tato štípačka je určena pro zpracování dlouhého dřeva a následně ke štípání na štěpiny do 
délky 50 cm. Maximální průměr zpracovaného dřeva 400mm. 
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Obrázek 13 - RCA 400 JOY[9] 
 
Tabulka 4 - parametry RCA 400 JOY [11] 
Technické údaje RCA 400 JOY 
Délka řezání (cm) 20-50  
Max. průměr kmene (cm) 10-40  
Pila  Oregon 17”, b= 1,5 mm 
Řetěz 3/8” Oregon Multicut 
Síla štípání - Fp(kN) 150 – dvě rychlosti štípání 
Šířka, výška, délka (pracovní poloha, sklon 45°) 
(cm) 

610 x 315 x129  

Šířka, Výška, Délka (pro převoz) (cm) 235 x 248 x 129  
Váha - ms (+dopravní pás) (kg) 950 kg + 130  
Potřebný příkon traktoru - P(kW) 30 (60  – pro převoz) 
Požadovaná rychlost vstupního hřídele (ot./min.) 400~430  
Dopravník 
Dvě výsuvné části s automatickým hydraulickým napínáním pásu 
Délka (m) 4  
Šířka (m) 0,43  
Rychlost (m/s) regulovatelná; od 0-0.6 
Hmotnost 130kg 
Zvedací stůl DM 1511   
Zvedací síla (N) 4500 
Šířka x délka x výška (cm) 130 x 18 x 90  
Hmotnost (kg) 160 
Elektrický pohon 
El. Motor 11kW – 12V (25A); 1,500 min-1 

Rychlost vývodového kardanového hřídele (min-1) 430  

Hmotnost (kg) 197  
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2.3 BGU - MASCHINEN 
Vznikla jako rodinná firma v Ansbach-Brodswindenu, poté byla transformována na moderní, 
mezinárodní a DIN-certifikovanou společnost se sídlem v Německu. Dnes dodává 
zákazníkům své stroje ve více než 18 evropských zemích přes velké obchodní sítě.  
 
 
KSA 450 Z/KSA 450 EZ[12] 
Řezací a štípací automat pro zpracovatele palivového dřeva 

 Sériově dodáván s hydraulicky poháněným vstupním pásem a hydraulicky 
nastavitelným štípacím křížem 

 Vlastní palubní hydraulika - pohon kloubovým hřídelem z traktoru, nebo je jako 
kombinovaný stroj (pohon přes vývodový hřídel a elektromotor) 

 Dva štípací válce o průměru 70 mm a 100 mm 
 Automatické připojení druhého válce v případě potřeby, štípací síla 24 t. 
 Za příplatek je možné dodat 12ti dílnou štípací mříž 
 Hydraulický přítlačný válec pro bezpečný přísun krátkých zbytkových kusů kmenu 
 Hydraulický posunovací zařízení zajišťuje plynulé spadnutí uříznutého kmenu do 

štípacího žlabu 
 

 
Obrázek 14 - KSA 450 Z/KSA 450 EZ[12] 
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Tabulka 5 - KSA 450/KSA 450 EZ [12] 
Technická data KSA 450 Z KSA 450 EZ 
Potřebný výkon traktoru -P(kW) cca 25 cca 25 
Pohon elektromotorem (kW) - 15 P2 / 20 P1 

Napětí - 400 V 32 A, zapnutí 
trojúhelník/hvězda 

Řezný průměr (mm) max. 450  max. 450  
Délka řezu (mm) 200 x 660  nastavitelné 200 x 660  nastavitelné 
Délka čepele pily (mm) 20° 508  20° 508  
Čepel pily/řetěz 404°/1,6/71 TG 404°/1,6/71 TG 
Zásoba oleje (l) 100  100  
Štípací síla - Fp (t) 24  24  
Délka dopravníku (mm) 4000  4000  
Šířka pruhu dopravníkového 
pásu (mm) 400  400  

Transportní poloha 
(Š x V x H) (mm) 3300 x 2600 x 1600  3300 x 2600 x 1800  

Rozměry (Š x V x H) (mm) 8500 x 3100 x 1800  8500 x 3100 x 1800  
Hmotnost s dopravníkem (kg) 2000  2380  
 
Příslušenství a doplňky[12] 

 Vysokorychlostní harvestorová vodící lišta .404“ / 1,6 
 Náhradní řetěz .404“ / 1,6 / 71 článků 
 8-mi dílná štípací mříž 
 12-ti dílná štípací mříž 

 
 
 

2.4 HAKKI PILKE 
Finská firma MAASELÄN KONE OY patří mezi přední výrobce na výrobu palivového 
dřeva, které se nazývají HAKKI PILKE. Vyznačují se jednoduchou robustní konstrukcí a 
velmi rychlým rozložením do pracovní polohy. Lze pohánět vývodovým hřídelem traktoru 
nebo pomocí integrovaného elektromotoru, nebo kombinací obou pohonů. 
 
BIGX 50 easy[13] 
Součástí standardního vybavení je přiváděcí dopravník, vykládací dopravník, štípací nůž 6-ti 
dílný. Zařízení je ovládáno hydraulicky. 
MULTISPEED: Procesor Hakki Pilke 50 plynule nastavuje intenzitu štípací síly od 4 do 30 
tun. Proto je možné štípat i dřevo o menším průměru. 
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Obrázek 15 - BIGX 50 easy[13] 

 
 
Tabulka 6 - technické specifikace BIGX 50 easy[13] 
Parametry BIGX 50 easy 
Max. průměr dřeva (cm)                                       50  
Max. délka polen (m) 6  
Nastavitelná délka polen (cm) 20-50  
Max. štípací síla - Fp (t) 4-30  
Řetězová pila  Harvest /20´ 
Výkon/otáčky (min-1)  410/1500 
Příkon (kW) 15 
Hydraulika  
Průtok hydraulického čerpadla - Q (l/s) 65 
Objem olejové nádrže/množství oleje (l) 25 
Elektromotor 
Příkon (kW) 15  
Otáčky (ot./min) 1440  
Parametry Start, Stop, zásuvka, pojistka Y-D, 32A, 

25A (pomalá) 
Rozměry v transportní pozici  
Hloubka (cm) 150  
Šířka (cm) 290  
Výška (cm) 253  
Hmotnost zařízení vč. dopravníků ms (kg) 2100  
Délka vstupního dopravníku (m) 2,62 
Šířka vstupního dopravníku (m) 30  
Délka vynášecího dopravníku  4,0 m o šířce 40 cm 
Doplňkové vybavení 
Štípací nože standard: 4-dílný 
       volitelné: 6-dílný/8-dílný/12-dílný/16-dílný 
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2.5 PEZZOLATO 
Italský firma Pezzolato SpA byla založena v roce 1976. Zabývá všemi druhy zákazníků, od 
malých uživatelů až po velké zemědělství a lesnictví společnosti. Pezzolato SpA vytvořila 
širokou škálu strojů s jinými rozměry a výkony, s cílem nabídnout odpovídající zařízení pro 
každý jednotlivý požadavek. 
 
Řada TLC [14] 
Jsou v provedení s kotoučovou pilou o průměru 900-1300mm. Standardně jsou vybaveny 
vstupním žlabem pro kmeny do 3,4 m délky. Stroj může být na prodloužen až na 6 m. 
Kotoučová pila umožňuje přesný a rychlý řez. 

Obrázek 16 - štípací stroj TLC 1200[14] 
Tabulka 7 - Řada TLC[14] 
Model TLC900 TLC1000 TLC1200 TLC1300 
Průměr listu kotoučové 
pily (mm) 900 1000 1200 1300 

Tloušťka listu kotoučové 
pily (mm) 7 8 10 10 

Otáčky kotoučové pily 
(ot/min) 1160 1300 1066 1066 

Tlak při štípání - Fp (t) 16 20 22 27 
Max. délka při štípání 
(mm) 500 

Max. průměr při řezání 
(mm) 360 400 460 510 

Min. výkon traktoru - P 
(kW) 50 60 70 70 

Otáčky vývodové hřídele 
(ot./min) 400 

Výkon elektromotoru 
(kW) 18,5 22 30 37 

Napětí (V) 400 
Hmotnost stroje - ms(kg) 3500 4500 5000 5000 
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Příslušenství [14] 
 diskové separátory pro odstranění třísek a pilin  
 podvozek pro pomalé tažení  
 světelná lampa  
 variabilita štípacích křížů 2/4/6 – 2/4/8  
 výstupní dopravník  
 příčný navalovací dopravník  

 
 

2.6 PALAX  
Ylistaron Terästakomo je strojírenský finský podnik založený v roce 1954. Společnost vyrábí 
pod produktovým názvem PALAX širokou řadu strojů a příslušenství pro zpracování 
palivového dřeva. Kromě toho společnost subdodavatelsky vyrábí středně těžké ocelové 
konstrukce pro kovoprůmysl. 

S řetězovou pilou: 

Palax KS 50s[16] 
Robustní stroj na zpracování palivového dřeva, konstruovaný pro zpracování velkých polen. 
Maximální délka polena je 66 cm a maximální průměr polena 48 cm. Stroj je vybaven plně 
hydraulickým ovládáním pomocí pákového ovladače. 

Obrázek 17 - Palax KS 50s[16] 
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Technické údaje 
 
Tabulka 8 - Palax KS 50s[16] 
Model KS50s TR KS50s TR/SM 
Štípací síla - Fp (t) 4-24  4-24 
Rychlost (cyklů/min) 15 prac.  15 prac. 

El. motor - 15 kW / 32A, automatický 
spouštěč hvězda/trojúhelník 

Pilový zářez (mm) 404/1,6  404/1,6 
Max. průměr kmene (cm) 48  48 
Řezná délka kmene (cm) 25-66  25-66 
Délka/šířka/výška (mm) 1800/3300/2600 1800/3300/2600 
Hmotnost - ms (kg) 2000 2100 
Rozměry v pracovní poloze 
(výška/šířka ) (mm) 3100/8500  3100/8500 

Podávací dopravník 
(délka/šířka) (mm) 2700/300  2700/300 

Vykládací dopravník 
(délka/šířka) (mm) 4000/400  4000/400 

 
 
Příslušenství[16] 

 štípací klín pro štípání polen na 8 kusů  
 rychloupínací spojky pro připojení plošiny na zdvihání klád  

 
Volitelné příslušenství[16] 

 štípací klín pro štípání polen na 12 kusů  
 čistící stroj Palax  

 
 

S kotoučovou pilou: 

Palax Power 100s 
Stroj na zpracování palivového dřeva Palax Power 100s je standardně dodáván s 
automatickým vysokorychlostním ventilem pro štípací válec. Funkce vysokorychlostního 
štípacího pohybu umožňuje rychlejší štípání menších kmenů i dodání síly pro rozštípnutí 
velkých kmenů.  
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Obrázek 18 - Palax Power 100s[17] 

Technické údaje 

Tabulka 9 - Palax Power 100s[17] 
Model Power 100 S TR Power 100 S SM 
Štípací síla - Fp (t) 10-16  10-16 
Min. rychlost (cyklů/min) 13 prac.  13 prac. 
Max. rychlost (cyklů/min) 30 prac.  30 prac. 

El. motor - 15 kW / 32A, automatický 
spouštěč hvězda/trojúhelník 

Max. průměr kmene (cm) 40  40 
Řezná délka kmene (cm) 25-55  25-55 
Délka/šířka/výška (mm) 3200/1750/2530 3200/1750/2530 
Hmotnost - ms(kg) 2110 2180 
Rozměry v pracovní poloze 
(výška/šířka) (mm) 3100/8500  3100/8500 

Podávací dopravník 
(délka/šířka) (mm) 2700/300  2700/300 

Vykládací dopravník 
(délka/šířka) (mm) 4000/400  4000/400 

 
Příslušenství[17] 

 štípací klín pro štípání polen na 6 kusů 
 rychloupínací spojky pro připojení plošiny na zdvihání klád 

 
Volitelné příslušenství[17] 

 štípací klín pro štípání polen na 4, 8 nebo 12 kusů 
 čistící stroj Palax 
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2.7 GANDINI MECCANICA 
Společnost Gandini Meccanica byla založena v roce 1958 (v té době byla nazývána OMGA. 
Officine Meccaniche Gandini) Italská firma specializující se v oboru strojů pro zpracování 
dřeva.  
 
FORESTCUT 48 
Všechny operace prováděné u těchto strojů jsou hydraulické a elektronicky řízeny.  Výkonné 
rozdělení pístu je s proměnnou rychlostí, které mohou být modifikovány automaticky v 
závislosti na rozdělení úsilí.   
 
 

Obrázek 19 - FORESTCUT 48[18] 

 
Tabulka 10 - Technické údaje FORESTCUT 48 [18] 
Parametry FORESTCUT 48 
Hodinový výkon (kg) 4500  
Max. délka dřeva (mm) 4500  
Tlak při štípání - Fp (t) 13  
Štípací klín 2-4 (6) 
Max. průměr kmene (cm) 40-42  
Řezná délka kmene (cm) 15-65  
Potřebný výkon traktoru - P (kW) 35  
Výkon el. motoru (kW) 11  
Délka dopravníku (mm) 4200  
Hmotnost stroje - ms (kg) 930 kg 
Délka/šířka/výška (mm) 2500 x 1200 x 2500 
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2.8 BALFOR  (BALLARIO&FORESTELLO) 
Italská firma Balfor dříve Ballario&Forestello vyrábí široký sortiment malých, středních a 
velkých vertikálních i horizontálních štípaček dřeva pro domácí i profesionální využití s 
elektrickým, benzinovým nebo hydraulickým traktorovým pohonem.  
Roční produkce kolem čtyř tisíc strojů. Čtyři pětiny jsou určeny pro vývoz. V posledních 
deseti letech se zaměřili především na profesionální stroje.  
 
Balfor Continental 550 CET 
Continental 550 je štípací poloautomat pro plně profesionální nasazení k výrobě palivového 
dřeva. Dovoluje zpracovávat kulatinu až do průměru 550 mm. Štípací tlak 25 tun na špalek o 
max. délce 650 mm. 

Obrázek 20 - Balfor Continental 550 CET[19] 
 
 
Tabulka 11 - Balfor Continental 550 CET[19] 
Parametry Balfor Continental 550 CET 
Pohon:  kardanem traktoru - P (kW) 35 
   elektrický třífázový (V) 400  
Délka (mm) 3700  
Délka/šířka/výška (mm) 3700/2500/3000 
Max. průměr kmene (mm) 550  
Max. délka ke štípání (mm) 650  
Pracovní výkon štípače (t/h) 25  
Štípací klín 2-4-6 
Hmotnost - ms (kg) 3000  
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2.9 DREKOS MADE S.R.O 
Firma působící na českém trhu od roku 2009, zabývá se prodejem a projektováním 
dřevozpracujících a dřevoobráběcích strojů. Hlavní sídlo je v Jasenné, okr. Hradec Králové. 
 
APD-450 
Hybridní automat sloužící k přípravě palivového a krbového dřeva ve velkém množství. 

 
Tabulka 12 - Drekos APD-450[20] 
Technické údaje APD-450 
Max. průměr kmene (mm) 450 
Délka řezání (mm) 250-620 
Příkon řezného motoru (kW) 4 
Lišta na řezání  450 mm/21” 
Výkon motoru čerpadla  - Q (l/min) 29 
Síla štípání v základu - Fs (t) 12,5 
Potřebný výkon traktoru (kW) 7,5 
Hmotnost stroje - ms (kg) 1380 
 
Příslušenství za příplatek 

 Štípací klíny 6 - 8 
 Regulace výšky klínu hydraulicky 
 Navýšení tlaku na  25 tun 
 Podávací stůl kulatiny 

 
 

Obrázek 21 - Drekos Made - ADP - 450 [20] 
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3 SROVNÁNÍ PARAMETRŮ ŠTÍPACÍCH STROJŮ 
 
3.1 ABSOLUTNÍ PARAMETRY 
Všeobecné absolutní technické parametry, které udávají všichni výrobci v katalogových 
listech. Porovnání jednotlivých parametrů jako je maximální průměr kmene, maximální délka 
kmene a štípací síla. 

Tabulka 13 - Absolutní parametry 
Výrobce Typ Max. průměr 

kmene [cm] 
Max. délka 
kmene [cm] 

Štípací síla [t] 

Posch Split master 40 50 125 40 

 Split master 55 92 250 55 

Tajfun Rca 400 Joy 40 50 15,3 

BGU-
Maschinen 

KSA 450Z/ 
KSA 450EZ 

45 66 24 

Hakki pilke BIG 50 easy 50 50 4-30 

Pezzolato TLC 900 36 50 16 

 TLC 1000 40  20 

 TLC 1200 46  22 

 TLC 1300 51  27 

Palax Palax KS 50s 48 66 4-24 

 Palax power 
100s 

40 55 10-16 

Grandini 
meccanica 

Forestcut 48 42 65 13 

Balfor Continental 
550CET 

55 65 25 

Drekos made 
s.r.o 

APD-450 45 62 25 

 

Každý jednotlivý výrobce uvádí další absolutní parametry štípacích strojů. Jde však o 
parametry, které jsou u každého stroje různé, proto je nelze jednoduše srovnávat například: 
pohon nebo manipulovatelnost štípacího stroje. Možný je pohon traktorem, elektromotorem, 
benzínovým motorem nebo některou z kombinací těchto druhů pohonů. Dalším parametrem 
je manipulovatelnost (pohyblivost) stroje, je-li určený na štípání na jednom místě nebo s ním 
lze libovolně posouvat a převážet. 
Také jde o parametry, které nejsou ve standardní výbavě například: vícedílné štípací nože, 
příčný navalovací dopravník, čistící stroj, plošina na zdvihání klád aj. 
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Při porovnání maximální průřezu stroje (Graf 1) je vidět, že štípací stroj Split master 55 je 
schopný zpracovat největší průřez, jde ale o stroj, který vybočuje z řady a je navržen na 
extrémní průřezy. Z grafu vyplývá, pomineme-li už zmiňovaný stroj Split master 55, že 
obvyklý maximální průřez zpracovaného dřeva se pohybuje od 36cm po 55cm. 

 

Graf 1 - Srovnání maximálního průřezu 

 

 
Graf 2 - Srovnání maximální řezné délky 
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Při porovnání maximální délky kmene (graf 2) je vidět, že štípací stroj Split master 55 je 
schopný zpracovat nejdelší kmen, jde ale o stroj, který vybočuje z řady a je navržen na 
extrémní délky. Z grafu vyplývá, pomineme-li zmiňovaný stroj Split master 55, že obvyklá 
výrobní maximální délka zpracovaného dřeva se pohybuje v rozmezí 50-66 cm. 

 

Graf 3 - Srovnání maximální štípací síly 

Srovnané hodnoty štípací síly (Graf 3) se pohybují od 13t do 55t, je zde velký rozdíl. Největší 
štípací tlak má Split master 55 a nejmenší Forestcut 48. Velikost štípací síly určuje jaké 
množství dřeva dokáže stroj zpracovat. Také jak velké průřezy a jak velké délky kmenů lze 
zpracovávat. 
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3.2 RELATIVNÍ PARAMETRY 
 
Porovnáním všeobecných technických parametrů maximální délka kmene a štípací síly, které 
uvádějí výrobci štípacích strojů, zjistíme, jak velká síla působí na kmen o maximální délce.   
 
Tabulka 14 - Relativní parametry max. síla/max. délka 

Výrobce Typ Síla/max. délka [t/m] 

Posch Split master 40 40
1,25 = 32 

 Split master 55 55
2,5 = 22 

Tajfun Rca 400 Joy 15,3
0,5 = 30,6 

BGU-Maschinen KSA 450Z/ 
KSA 450EZ 

24
0,66 = 36,36 

Hakki pilke BIG 50 easy 30
0,5 = 60 

Pezzolato TLC 900 16
0,5 = 32 

 TLC 1000 20
0,5 = 40 

 TLC 1200 22
0,5 = 44 

 TLC 1300 27
0,5 = 54 

Palax Palax KS 50s 24
0,66 = 36,36 

 Palax power 100s 16
0,55 = 29,09 

Grandini meccanica Forestcut 48 13
0,65 = 20 

Balfor Continental 550CET 25
0,65 = 38,46 

Drekos made s.r.o APD-450 25
0,62 = 40,3 

 

Z grafu (Graf 4) vyplývá, že největší sílu na maximální délku má štípací stroj BIG 50 easy 
(60t/m). Je vidět, že stroj Split master 55, který má mnohem větší sílu (55t), než ostatní stroje 
má v poměru síla/maximální délka jednu z menších poměrových charakteristik (22t/m). 
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Graf 4 - Srovnání síla/max. délka 
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Porovnáním všeobecných technických parametrů - maximální síla působící na maximální 
průřez zjistíme, v jakém poměru výrobce navrhuje štípací stroj. 

 
Tabulka 15 - Relativní parametry max. síla/max. průřez 

Výrobce Typ Síla/max. průřez [t/m2] 

Posch Split master 40 203,7 

 Split master 55 82,7 

Tajfun Rca 400 Joy 121,8 

BGU-Maschinen KSA 450Z/ 

KSA 450EZ 

150,9 

Hakki pilke BIG 50 easy 152,8 

Pezzolato TLC 900 157,2 

 TLC 1000 159,2 

 TLC 1200 132,4 

 TLC 1300 132,2 

Palax Palax KS 50s 132,6 

 Palax power 100s 127,3 

Grandini meccanica Forestcut 48 93,8 

Balfor Continental 550CET 105,2 

Drekos made s.r.o APD-450 157,2 

 

Z grafu (graf 5) vyplývá, že se výrobci snaží volit poměr maximální síla/maximální průřez v 
rozmezí přibližně od 100 t/m2 do 160 t/m2. Toto rozmezí nesplňují pouze 3 štípací stroje - 
Split master 40 s největším poměrem 203,7 t/m2 od firmy Posch, Split master 55 s nejmenším 
poměrem 82,7 t/m2 také od firmy Posch a Forestcut 48 s poměrem 93,8 t/m2 od firmy 
Grandini maccanica. 
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Graf 5 - Srovnání max. síla/max. průřez 
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ZÁVĚR 

ZÁVĚR 
V této práci jsem se zabýval studií a porovnáním v současnosti vyráběných velkých štípacích 
strojů. Cílem bylo ukázat a porovnat evropské výrobce a jejich stroje pro zpracování 
palivového dřeva. 
První část práce seznamuje s koncepcí a hlavními částmi štípacího stroje, které ho 
charakterizují. Ukazuje, kde se na stroji hlavní části nacházejí, přibližuje jejich činnost a 
funkci. 
Druhá část se zabývá jednotlivými výrobci a jejich typy strojů. Jde o přední výrobci vyrábějící 
štípací stroje pro velkoobjemovou výrobu. Jsou zde uvedeny katalogové parametry 
jednotlivých zařízení, které výrobce udává. Dozvídáme se zde o specifikacích, vlastnostech a 
speciálních příslušenstvích od jednotlivých štípacích strojů.  
Poslední, srovnávací část je zaměřena na porovnání štípacích strojů podle jejich výrobních 
parametrů. Zejména jde o jejich průřezovou a délkovou charakteristiku v závislosti na 
štípacím tlaku. Po srovnání typů strojů v parametrech maximální průměr a maximální délka 
štípaného dřeva se nejlépe umístil stroj od firmy Posch - Split master 55. Při srovnání štípací 
síly na maximální délku byla nejvyšší hodnota u stroje od výrobce Hakki Pilke BIG 50easy. 
Maximální štípací síla na maximální možný průřez kmene byla největší hodnota u stroje od 
firmy Posch - Split master 40. 
Psaním této práce jsem získal přehled a nové poznatky v oblasti zpracování palivového dřeva 
pomocí štípacích strojů. Také jsem zjistil přední výrobce štípacích strojů v Evropě. 
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Fp [t] Síla pístu 

P [kW] Výkon traktoru 

Q [l/min] Průtok čerpadla 

ms [kg] Hmotnost stroje 


