
 

 

Подрібнювач гілок PG-120BD 

 

 

Опис 

Подрібнювач гілок PG-120BD  призначений для переробки та подрібнення гілок, рейок та інших 

деревних відходів шляхом рубки на куски довжиною 9-18 см., що ідеальні для використання у якості 

палива для котлів, печей, камінів, а також для виробництва деревного вугілля. Модель даного 

подрібнювача PG-120BD здатний перерубати гілки м’якої породи діаметром до 12 см, гілки твердої 

породи діаметром до 10 см.,(плоского матеріалу) ламелі та рейки складає до 6 см. 

 

 

 

Гілкоподрібнювач PG-120BD працює від бензинового двигуна потужністю 16 к.с. не потребуючи 

додаткового обладнання у вигляді трактора чи електромережі, витрати палива (бензин А-92) 
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складають до 800г/год. Продуктивність подрібнювача до 10 м³ готової продукції за годину. Зручність 

даного агрегату полягає в мобільності, тобто відсутності прив’язаності до джерела 

живлення, що робить його зручним для використання в парках, лісосмугах і т.д.. Використання 

гілкоподрібнювача є найбільш корисним для комунальних служб, деревообробних господарств, 

лісових господарств, лісопилок, фермерських господарств та приватних осіб (для полегшення процесу 

заготівлі палива). 

Повний цикл виробництва подрібнювача гілок відбувається на нашому підприємстві. 

 

 

 

 

Агрегати серії PG оснащені циліндричною системою різання і трьома типами приводів. Конфігурації з 

шести ножів приділяється особлива увага при розробці конструкцій подрібнювачів, так як вони є 

основним робочим елементом подрібнювачів і на них приходить ударне навантаження. До того ж 

сталеві ножі термічно оброблюють задля надання їм міцності, а для безпечної експлуатації вони 

закриті елементами подрібнювача. 

 



 

 

 

 

Механізм гілкоподрібнювачів автоматично втягує матеріал, який потрібно різати. Ми проводимо 

контроль якості на всіх етапах нашого виробництва. Обов’язково шліфуються всі посадочні поверхні. 

Постійно контролюється якість зварних швів. Корпуси механізмів виконані з сертифікованого листа 

товщиною 20 мм. Перед тим, як провести фарбування, ми робимо зачистку всіх конструкцій. 

Покриваються подрібнювачі порошковою фарбою, що надзвичайно подовжує термін служби 

конструкцій. Надійний корпус забезпечує довговічність та стабільність пристроїв. 

 

Технічні храктеристики PG-120BD: 

Габаритні розміри і масові характеристики 

Довжина, см 154 

Ширина, см 65 

Висота, см 123 

Розмір внутрішнього вхідного отвору, см 24х18 

Вага, кг 300 



 

 

Основні робочі характеристики  

Макс. продуктивність, м3/год до 6 

Макс. діаметр м’якої породи дерева, см 12 

Макс. діаметр твердої породи дерева, см 10 

Макс. товщина рейок, ламелей, см 6 

Кількість ножів, шт 6 

Макс. оберти на ножах, об/хв 360 

Електродвигун/Трактор  

Тип двигуна 
Wiema 

WM192F-S 

Потужність двигуна 16 к.с. 

Макс. оберти на валу двигуна, або ВВП трактора, 

об/хв 
3600 

Напруга живлення, або марка палива Бензин А-92 

Гарантійний термін 3 роки 



 

 

 

   

 

  

 

 



 

 

 

 


