


HJ4

- štěpkovač s malým průměrem disku, vhodný pro údržbu krajiny
- vkládání pod úhlem 45°, ostří částečně samo vtahuje materiál do štěpkovače
- snadné nastavení pracovních nožů
- M-verze bez hydraulického vkládání
- G-verze s podávacím válcem poháněným hydraulikou traktoru (1 dvoučinný okruh)
- maximální průměr 9cm

Technické údaje
Průměr řezacího disku
Váha řezacího disku
Počet nožů
Výkon
Max. průměr dřeva
Vkládací válce
Velikost štěpky
Velikost vkládacího otvoru
Požadovaný příkon
PTO rychlost

1

1.7.2014-31.12.2014

43cm
45kg
3

4-12 mm

540-1000rpm

20x17 cm
10-35 kw (*)

2-6m3/h
9 cm
0/1



Cena EUR Sestava 1 Sestava 2
obj. kód 3 683 € 6 082 €

Pracovní ústrojí 44500 2 831 € 2 831 € 2 831 €

Vkládací ústrojí 44600 852 € 852 €
44700 3 092 € 3 092 €

HJ4 volitelná výbava

lamač štěpky 445050 53 € 159 €
náhradní nůž D56340142

2

vzorová sestava
HJ4 základní výbava

vkládací ústrojí G (hydraulické)
vkládací ústrojí M (manuální)

více na straně 13
potřeba 3ks

Sestava 1: HJ4M 

Sestava 2: HJ4G s lamačem štěpky



Junkkari HJ170 a HJ170Mob

- štěpkovač s moderním designem
- k dispozici s provedení s 3-bodovým zapojením nebo mobilní verze s podvozkem a vlastním motorem
- vkládání pod úhlem 45°, ostří samo vtahuje materiál
- M verze bez poháněného vkládacího ústrojí
- G verze s podávacím válcem poháněným hydraulikou traktoru (1 dvoučinný okruh)
- maximální průměr dřeva 17cm

Technické údaje
Průměr řezacího disku
Váha řezacího disku
Počet nožů
Výkon
Max. průměr dřeva
Vkládací válce, ks
Velikost štěpky
Velikost vkládacího otvoru
Požadovaný příkon
PTO rychlost

* = vysoce závislé na nastavení nožů, tvrdosti a velikosti štěpkovaného materiálu, apod.

3

74 cm
106 kg
4
4-8m3/h
17cm
0/1
3-20 mm
20 x 20 cm
20-50 kw (*)
540-1000rpm



Cena EUR sestava 1 sestava 2
obj. číslo 5 363 € 7 780 €

HJ170M 42171 5 363 € 5 363 €
HJ170G 42172 7 527 € 7 527 €
HJ170Mob 42002 19 726 €

HJ170 volitelná výbava

lamač štěpky 434530 63 € 253
No-stress 42200 978 €
náhradní nože D56340141

Info HJ170Mob: Tento stroj je vybaven vlastním podvozkem, vlastním hydraulickým okruhem a No-Stress
systémem. Stroj prošel základní atestací a schválením ve Finsku, výrobce však nezodpovídá za dodatečné
náklady s registrací a atestací v jiné zemi.
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Sestava 2: HJ170 G s lamačem štěpky

pouze pro G model
potřeba 4ks

více na straně 13

Sestava 1: HJ170 M

vzorové sestavy
HJ170 základní výbava

vkládací ústrojí G (hydraulické)
vkládací ústrojí M (manuální)

více info níže



Junkkari HJ250

- nový moderní diskový štěpkovač s vkládáním pod úhlem 45°
- maximální průměr dřeva 25cm
- vhodný pro údržbu krajiny i pro štěpkování za účelem biopaliva
- 4 pracovní nože s jednoduchým nastavením
- M-verze s manuálním vkládáním
- G-verze s 2 vkládacími válci (1 dvoučinný okruh)
- GT-verze obsahuje vlastní hydraulický okruh
- pro verze G a GT je k dispozici modifikace pro hydraulickou ruku

Technické údaje
Průměr řezacího disku
Váha řezacího disku
Počet nožů
Výkon
Maximální průměr dřeva
Vkládací válce, ks
Tloušťka štěpky
Velikost vkládacího otvoru
Požadovaný příkon
PTO rychlost

* = vysoce závislé na nastavení nožů, tvrdosti a velikosti štěpkovaného materiálu, apod.
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540-1000rpm

0/2
3-20 mm
26 x 26 cm
20-66 kw (*)

94 cm
172 kg
4

25 cm
7-30 m3/h



Cena EUR Sestava 1 Sestava 2
obj. číslo 8 882 € 10 955 €

HJ250 M 42251 6 109 €
HJ250 G 42252 8 882 € 8 882 €
HJ250 G s hydr. rukou 42254 11 771 €
HJ250 GT 42253 9 977 € 9 977 €
HJ250 GT s hydr. Rukou 42255 13 144 €

HJ250 volitelná výbava

lamač štěpky 422300 72 €
No-Stress 42200 978 € 978 €
prodloužení komínu 412780 105 €
prodlužovací kabel 15m 45360 334 €
montážní sada 42270 230 €
náhradní nože D56133172
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Sestava 2: HJ250GT s No-Stress

vzorové sestavy
HJ250 základní výbava

potřeba 4ks

nástavba pro hydr. ruku

Sestava 1: HJ250G

pro modely s hydr. Rukou

více na straně 13



Junkkari HJ261

- 3-bodově zapojený štěpkovač s přímým vkládáním pod úhlem 90°
- maximální průměr dřeva 25cm
- štěpka je velmi kvalitní a díky přímému vkládání i velmi jemná
- snadné nastavení nožů a tloušťky štěpky od 3-18mm
- G verze disponuje 2 vkládacími válci řízenými hydraulikou traktoru (1 dvoučinný okruh)
- GT verze s vlastním hydraulickým okruhem (olejová nádrž, čerpadlo, atd.)
- možnost plnění hydraulickou rukou: zesílený vkládací tunel, No-Stress a elektrické ovládání výfukového
komínu
- RDS Wizard C-No Stress je možno namontovat i na ručně plněný model

Technické údaje
Průměr řezacího disku
Váha řezacího disku
Počet nožů
Výkon
Maximální průměr dřeva
Vkládací válce, ks
Tloušťka štěpky
Velikost vkládacího otvoru
Požadovaný příkon
PTO rychlost

* = vysoce závislé na nastavení nožů, tvrdosti a velikosti štěpkovaného materiálu, apod.
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3-18 mm
26 x 26 cm

540-1000rpm
30-75 kw (*)

2

94 cm
172 kg
4
7-30 m3/h
25 cm



Cena EUR Sestava 1 Sestava 2
obj. číslo 10 304 € 12 968 €

HJ261 G 42262 10 304 € 10 304 €
HJ261 G s hydr. rukou 42264 13 471 €
HJ261 GT 42263 11 678 € 11 678 €
HJ261 GT s hydr. rukou 42265 14 844 €

HJ261 volitelná výbava

lamač štěpky 78 € 313 €
No-Stress 42200 978 € 978 €
prodloužení komínu 412780 105 €
prodlužovací kabel 15m 45360 334 €
montážní sada 42270 230 €
náhradní nože
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pro modely s hydr. rukou

Package 1: HJ 261 G

Package 2: HJ 261GT s výbavou pro plnění hydr. rukou a lamačem štěpky

více na straně 13

vzorové sestavy

standard pro modely s hydr. rukou
potřeba 4ks

HJ261 základní výbava

100cm

nástavba pro hydr. ruku



Junkkari HJ500

- výkonný robustní štěpkovač s vkládáním pod úhlem 45°
- plnění hydraulickou rukou
- maximální průměr 45cm
- 2 pracovní nože s jednoduchým nastavením
- k dostání s vkládacím tunelem nebo dopravníkovým pásem
- vlastní hydraulický okruh v základní výbavě
- RDS Wizard C+ ve standardní výbavě (ovládání výfukového komínu, pedály řízené plnění, No-Stress, atd.)
- dobrý výhled z kabiny traktoru do prostoru vkládání

Technické údaje
Průměr řezacího disku
Váha řezacího disku
Počet nožů
Výkon
Max. průměr dřeva
Vkládací válce, ks
Tloušťka štěpky
Velikost vkládacího otvoru
Požadovaný příkon
PTO rychlost

*= možnost jednoho válce + dopravníku
** = vysoce závislé na nastavení nožů, tvrdosti a velikosti štěpkovaného materiálu, apod.
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30-100 m3/h
2 (každý nůž se skládá ze 2 kusů)

45cm
2 (*)
5-20mm

138 cm
650 kg

45 x 45 cm
80-150kw (**)
540-1000rpm



Cena EUR Sestava 1 Sestava 2
obj. číslo 42 242 € 51 676 €

Pracovní ústrojí 470000 33 134 € 33 134 € 33 134 €
Podvozek 471200 5 215 € 5 215 € 5 215 €
Vkládací ústrojí 47995 3 172 € 3 172 €

479400 11 532 € 11 532 €
Závěs 48453 721 € 721 € 721 €

48448 721 €
47770 4 327 €

HJ500 volitelná výbava

prodloužení komínu 471660 251 €
lamač štěpky (na disk) 471100 148 € 297 €
lamač štěpky (komory) 472650 414 € 414 €
zvedání horní komory 4732002 363 € 363 €
hydr. ovládání válce 47315 1 027 €
prodlužovací kabel 15m 45360 334 €
náhradní nože D47009
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Sestava 1: HJ 500 s podvozkem, oj a vkládací tunel

více na straně 13

zdvih a tlak horního válce

potřeba 2ks
potřeba 1ks

vzorové sestavy
HJ500 základní výbava

HJ500

Pevné oko

Package 2: HJ 500 s podvozkem, dopravníkem, závěsem, lamačem štěpky a zdvihem horní komory

HJ500 tažený rám
Vkládací tunel

Dopravník
Otočné oko

Oj pro hydr. ruku

pro Wizzard C+



Provedení

M-modely G-modely
Štěpkovače bez hydraulického 
vkládání

GT-modely Modely s podáváním hydr. rukou

Volitelná výbava: HJ4, HJ170, HJ250 a HJ260

445050, 434530, 422300 412780

Namontován na vrchní straně 
pracovních nožů. Je složen z 
několika menších nožů, které 
dále upravují velikost štěpky a 
zvyšují její kvalitu.

494008, 42200 4830005
No stress Wizard C

11

Lamač štěpky na disk

Je potřeba v případě, že je 
štěpkovač plněn hydr. Rukou 
namísto ručně. Obsahuje zesílený 
vstupní tunel a Wizzard C+ control: 
No-Stress, elektrické ovládání 
vkládacími pedály a ovládání 
naklápění výfukového komínu a 
klapky.

Prodloužení komínu o 1m.

Výbava pro plnění hydr. rukou, 
HJ261

Prodloužení komínu HJ10/HJ260

Štěpkovače s vkládacími válci 
poháněnými hydraulikou traktoru

Podávání pouze hydraulickou 
rukou, nikdy manuálně. 
Jsouvybaveny zesíleným vstupním 
tunelem a jednotkou Wizzard C+.

Štěpkovače s vkládacími válci poháněnými 
vlastním hydraulickým okruhem. Nutné 
zejména tehdy když je hydraulikou traktoru 
poháněna i podávací ruka. Praktické zejména, 
kdy je štěpkovač agregován s více traktory aby 
nedocházelo k míchání olejů.

Ovládací jednotka namontovaná na vnější 
straně štěpkovače. Pokud otáčky štěpkovače 
kleasnou po nastavenou úroveň, vkládací válce 
se zastaví a krátce přepnou na reverz. Vkládání 
pokračuje jakmile se opět zvýší rpm otáčky. 
Zahrnuje také další funkce jako počítadlo Mth a 
servisní alarm.



48321 48107
Prodlužovací kabel, HJ261
Pro plnění hydraulickou rukou 
HJ261. V případě, že je použit 
jeden traktor pro štěpkovač a 
druhý pro ovládání hydr. ruky, 
můžete použít prodlužovací kabel 
pro ovládání z traktoru, ze 
kterého je ovládána hydr. ruka

HJ500 varianty a volitelná výbava

471200 47995
Podvozek
Podvozek pro štěpkovač HJ500. 
Zahrnuje 400 pneumatiky, 2x pto 
hřídel apod.

48453

150cm dlouhý dopravníkový pás 
s vrchním vkládacím válcem. 
Usnadňuje práci s drobnými 
větvemi, zlomky a mlázím.

48448 47770
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Vkládací tunel HJ500
Klasický vkládací tunel modelu 
HJ500. Obsahuje spodní a vrchní 
vkládací válec.

Závěs "Skandinávského" typu s 
otočným okem

Jsou použity jako záslepky míst 
pro chybějící nože v případě, že 
stroj pracuje pouze s dvěma noži.

Krycí desky, HJ261

Závěs pro hydraulickou ruku
Speciální oj s vyklápěcí opěrnou 
nohou a klapkou. Vhodné pro 
hydr. ruce 4169, 4569 a 4580, 
montované přírubou.

Závěs, "Německý" typ
Závěs s pevně navařeným okem

Závěs s otočným okemDopravníkový pás HJ500



4732002 47315
Zvedání horní komory, HJ500
Hydraulické vyklápění horní 
poloviny podávací komory pro 
snadnější ovládání. Je potřeba 
poize jeden dvoučinný hydr. 
okruh traktoru.

471100 471660

Namontován na vrchní straně 
pracovních nožů. Je složen z 
několika menších nožů, které 
dále upravují velikost štěpky. 
Zvyšuje její kvalitu.

472660

Namontován na vnitřní straně 
komory. Zlepšuje kvalitu štěpky.

Sady náhradních nožů (platné do 31.12.2014)

Stroj obj. číslo počet ks v sadě cena/ks (Eur) cena celkem (Eur)
HJ4 D56340142 3 67,47 202,41
HJ5 a HJ170 D56340141 4 86,67 346,68
HJ10, HJ250 a HJ260 D56133172 4 109,36 437,44
HJ261 42271 4 136,00 544,00
HJ500 D47009 4 144,46 577,84

CENY

TERMÍNY DODÁNÍ nejdéle do 6 týdnů od objednávky

PLATBA Dle dohody

2.6.2014
13

PLATNÉ PRO DODÁVKY 1.7.2014-31.12.2014

Ceny jsou platné EXW Žamberk, CZ, EUR

Hydraulické ovládání horního válce, HJ500

Lamač štěpky disku Prodloužení komínu

Vrchní válec může být v případě 
potřeby nadzvednut nebo stlačen 
dolů. Praktické zejména s 
lamačem. S vkládacím 
dopravníkem jako standard.

Prodloužení komínu do výšky o 50 
cm, HJ500.

Lamač štěpky komory
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CHIPPERS 
 

 
MODEL HJ-4 M * G HJ-170 M * G HJ-250 M * G * GT HJ-260 G *  GT HJ-500 C 

Velikost vkládacího tunelu (cm) 20 x 17 20 x 20 26 x 26 26 x 26 45 x 45 
Průměr disku (cm) 43 74 94 87 138 
Hmotsnost disku (kg) 45 106 172 170 650 
Počet nožů (ks) 3 4 4 4 2 2 

Otáčky kardanu (r/min) 540-1000 540-1000 540-1000 540-1000 540-1000 
Nastavení nožů (mm) 4-12 3-20 3-20 3-18 5-20 
Max průměr dřeva (cm) 10 17 25 25 45 
Výkon (m3/h) 2-6 4-8 7-20 7-20 30-100 
Požadovaný příkon  1   (kW/hp) 10-35 / 14-50 20-50 / 27-70 20-66 / 27-90 30-75 / 40-100 80-150 / 110-200 
Váha (kg) 172 * 250 520 * 550 640 * 670 * 710 740 * 770 2500 
Délka v pracovní pozici (cm) 125 * 170 145 * 220 170 * 240 * 240 244 430-483 
Délka v přepravní pozici (cm) 120 * 120 120 * 160 140 * 175 * 175 176 430-483 
Šířka v pracovní pozici (cm) 150 * 165 150 * 160 160 * 220 * 220 102 300 
Šířka v přepravní pozici (cm) 145 * 125 120 * 160 105 * 150 * 150 104 230 
Výška v přepravní pozici (cm) 190 240 275 295 315 
VÝBAVA    

Hydr. vkládání/počet vkládacích válců volitelně / 1 volitelně / 1 volitelně / 2 standard / 2 standard / 2 
Hydr. feeding device with own hydraulics volitelně volitelně volitelně volitelně standard 
Prodloužení výfukového komínu - - volitelně volitelně 1m volitelně 0,5 m 
Lamač štěpky volitelně volitelně volitelně volitelně volitelně 
Lamač štěpky v komoře - - - - volitelně 
No-stress system - volitelně volitelně volitelně standard 
Výbava pro plnění nakladačem - - - volitelně standard 
Naklápění horní komory válce  - - - - volitelně 
Hydr. zdvih horních vkládacích válců - - - - volitelně 
1   Nastavení nožů, ostří, velikost a typ dřeva mají vliv na požadovaný příkon. 
2   Ostří se skládá ze dvou částí. Junkkari štěpkovače splňují bezpečnostní 

normy. 

Jak používat tabulku: Hvězdička (*) je použita mezi jednotlivými modely (M * G * GT) a označuje jejich technické specifikace. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lamač štěpky disku je namontován 
na nožích. Používá se pro zajištění 
stejné velikosti štěpky, zejména 
pokud se štěpkují male tenké 
větvičky či krajiny. 

Lamač štěpky komory. Volitelná 
výbava navíc pro zajištění stejné 
velikosti štěpky. Pouzo pro HJ 
500. 

No Stress system Wizard C. 
Ochrana proti přetížení má další 
praktické funkce jako je počítadlo 
motohodin a údržby. 

Partnerství mezi profesionály 
 

Výrobky Junkkari jsou vyhlášeny pro svoji spolehlivost vice 
než šedesát let. Dnes je společnost Junkkari Oy jedním z 
největších finských podniků pro výrobu zemědělských 
strojů. Tato společnost je čelenem skupiny MSK Group. 

 
Své klienty jsme naučili důvěřovat solidnímu vývoji produktů dle 
jejich požadavků. Díky Vašemu úspěchu můžeme i my 
prosperovat. Plánujeme pokračovat v dobré práci I v 
následujících dekádách. 

 
 

 

 

 

Výrobce: 
Junkkari Oy, FI-62375 Ylihärmä, Finland 
Tel. +358 10 480 2200 
Fax +358 10 480 2295 
E-mail: junkkari@msk.fi 
Internet: www.junkkari.fi 

 

 
Dovozce: 

   AgroKonzulta Žamberk s.r.o. 
              Klostermanova 1258, 564 01 Žamberk 
              Tel.: 465 67 67 67 Fax: 465 67 67 00 

 E-mail: agrokonzulta@agrokonzulta.cz 
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