
 

 

 

                                             Подрібнювач гілок PG-80Е 

 

              

 

 

 

Подрібнювачі гілок призначені для переробки та подрібнення гілок, рейок та інших 

деревних відходів шляхом рубки на куски довжиною 6-12 см., що ідеальні для 

використання у якості палива для котлів, печей, камінів, а також для виробництва 

деревного вугілля.  

 

 



 

 

 

 

Модель данного подрібнювача PG-80Е здатна перерубати гілки м’якої породи 

деревини діаметром до 8 см, гілки твердої породи діаметром до 6,5 см., (плоского 

матеріалу) ламелі та рейки до 4 см. 

 

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. 

 

Використання гілкоподрібнювача є найбільш корисним для: 

 комунальних служб, 

 деревообробних господарств, 

 лісових господарств, 

 лісопилок, 

 фермерських господарств та приватних осіб (для полегшення процесу заготівлі 

палива). 



 

 

     Подрібнювач гілок моделі PG-80Е обладнаний електричним двигуном 

потужністю 7,5 кВт і працює від мережі 380В, що в сумі дає до 4м³ готової продукції за 

годину. Одним з важливих робочих органів подрібнювача є 6 термічно оброблених 

ножів, закритих елементами подрібнювача для безпечної експлуатації. 

  На подрібнювач PG-80Е встановлений пульт управління двигуном, який захищає 

двигун від перевантажень. Завдяки нижчій вартості електроенергії у порівнянні з 

бензином, на виході продукція даного подрібнювача має нижчу собівартість. 

 

    
 

 



 

 

    
 

PG-80E 

Параметр Показник Одиниці вимірювання 

Габаритні розміри і масові характеристики 

Довжина 130 см 

Ширина 79 см 

Висота 132 см 

Розмір внутрішнього вхідного отвору 12х14 см 

Вага 300 кг 

Основні робочі характеристики 

Макс. продуктивність до 4 м3/год 

Макс. діаметр м’якої породи дерева 8 см 

Макс. діаметр твердої породи дерева 6,5 см 

Макс. товщина рейок, ламелей 4 см 

Кількість ножів 6 шт 

Макс. оберти на ножах 360 об/хв 

Електродвигун/Трактор 

Тип двигуна АИР112М2 
  

Потужність двигуна 7,5 кВт 

Макс. оберти на валу двигуна, або ВВП 

трактора 
3000 

об/хв 

Напруга живлення, або марка палива 380 В 



 

 

 

 

 

 

 


