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Rębaki bębnowe

CHARAKTERYSTYKA OKRR 300

Rębaki OKRR 300 przeznaczone są do rozdrabniania 
potartacznych odpadów drzewnych (zrzyny, ofli-
sy) na wysokowartościowe zrębki technologiczne, 
opałowe lub wędzarnicze. Wielkość frakcji jest stała 
i uzależniona od ilości noży zamontowanych na gło-
wicy oraz średnicy przelotu sita. Rębaki te wyposa-
żone są w  podajniki wibracyjne, zapewniające au-
tomatyczne, równomierne i w pełni bezpieczne dla 
użytkownika podawanie surowca do komory tnącej. 
Forma odbioru zrębka do uzgodnienia z  klientem. 
Rębaki OKRR 300 stanowią doskonałe rozwiązanie 
w zakresie zagospodarowania odpadów w niewiel-
kich stolarniach lub zakładach przerobu drewna. 
Spełniają wszelkie standardy w zakresie bezpieczeń-
stwa eksploatacji.

DANE TECHNICZNE

Model rębaka Rębak OKRR 300

Typ głowicy 2-nożowa 3-nożowa

Rodzaj zrębka technologiczny opałowy,
wędzarniczy

Moc silnika głównego 22 kW

Wydajność 3-4 mp/h

Wymiary gabarytowe

– długość całkowita z podajnikiem 3900 mm

– długość bez podajnika 1520 mm

– szerokość 1200 mm

– wysokość 1200 mm

– długość podajnika wibracyjnego 2500 mm

Przekrój komory wsadowej
(szer. × wys.) 300 × 70 mm

Masa rębaka ok. 2100 kg
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Rębaki bębnowe – 2

CHARAKTERYSTYKA OKRR 400 I OKRR 550

Rębaki OKRR 400 i OKRR 550 przeznaczone są do rozdrabniania potartacznych odpadów drzewnych (zrzy-
ny, oflisy) na wysokowartościowe zrębki technologiczne, opałowe lub wędzarnicze. Wielkość frakcji jest 
stała i uzależniona od ilości noży zamontowanych na głowicy oraz średnicy przelotu sita. Rębaki te wy-
posażone są w podajniki wibracyjne, zapewniające automatyczne, równomierne i w pełni bezpieczne po-
dawanie surowca do komory tnącej. Forma odbioru zrębka do uzgodnienia z klientem. Rębaki OKRR 400 
i OKRR 550 stanowią doskonałe rozwiązanie w zakresie zagospodarowania odpadów w zakładach prze-
robu drewna, posiadających stosunkowo duże ilości odpadów. Spełniają wszelkie standardy w zakresie 
bezpieczeństwa eksploatacji.

DANE TECHNICZNE

Model rębaka Rębak OKRR 400 Rębak OKRR 550

Typ głowicy 2-nożowa 4-nożowa 2-nożowa 4-nożowa

Rodzaj zrębka technologiczny opałowy,
wędzarniczy technologiczny opałowy

Moc silnika głównego 30 kW 37 kW 55 kW 75 kW

Wydajność 6-8 mp/h 12-16 mp/h 16-20 mp/h

Wymiary gabarytowe

– długość całkowita z podaj-
nikiem 4500 mm 8100 mm

– długość bez podajnika 1850 mm 2420 mm

– szerokość 1410 mm 1600 mm

– wysokość 1380 mm 1600 mm

– długość podajnika wibra-
cyjnego 3000 mm 6000 mm

Przekrój komory wsadowej
(szer. × wys.) 400 × 150 mm 540 × 190 mm

Masa rębaka ok. 3000 kg ok. 6000 kg

CENNIK

W celu uzyskania informacji o cenach prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami telefonów:
 

+48 52 582 61 24 lub +48 604 47 62 14


