
R e l i a b l e
       C h i p p i n g

d e s i g n e d

d e n m a R k

m a n u fa C t u R e d

R e l i a b l e
       C h i p p i n g

d e s i g n e d

d e n m a R k

m a n u fa C t u R e d

Лідери у подрібненні 
деревини

Починаючи з 1980 року компанія Linddana успішно 
розробляє, виготовляє та продає подрібнювачі деревини 
серії TP. Сьогодні данська компанія є лідером на ринку 
збуту з широким асортиментом якісної техніки.

Подрібнювачі деревини серії TP є втіленням зручності у 
використанні, надійності конструкції та високої 
ефективності.

Наша продукція виготовлена з дотриманням найвищих 
стандартів безпеки, що висуваються до сучасного 
облаштування ландшафтів та виробництва біомаси.

Реалізація подрібнювачів деревини серії TP відбувається 
по всьому світу за співпраці з кваліфікованими 
організаціями з продажу.

linddana a/s
Ølholm Bygade 70
DK-7160 Tørring
+45 75 80 52 00
www.linddana.com

Аксесуари та додаткове обладнання 
для подрібнювачів деревини серії TP

“ Налаштуйте Ваш 
подрібнювач деревини 
для виконання 
відповідних завдань”
Компанія Linddana дбає про те, щоб Ви отримали якомога більше користі від подрібнювача 
деревини серії TP. Серед широкого асортименту продукції Ви знайдете агрегат для 
задоволення саме Ваших потреб. Більш того, перелік приладдя та додаткового обладнання 
підвищує функціональні можливості подрібнювачів деревини та надасть Вам змогу 
пристосувати агрегати для виконання специфічних завдань.

У разі виникнення будь-яких питань щодо вибору моделі, Ви можете завжди зв’язатися з нами 
чи з нашим представником з питань розповсюдження продукції серії TP у Вашому регіоні. 
У разі придбання нового агрегату або доукомплектування вже придбаного, Вам нададуть 
консультацію, щодо вибору для нього аксесуарів.

Вибір аксесуарів для подрібнювача деревини серії TP
В цій брошурі представлено огляд найбільш важливих аксесуарів та додаткового обладнання, 
що можуть використовуватися з подрібнювачами деревини серії TP. Тут Ви знайдете основну 
інформацію про призначення та можливості використання додаткового обладнання з 
відповідними моделями серії TP. Отже, ця інформація полегшить Ваш вибір. Як правило, 
більшість обладнання може встановлюватися після покупки. 

Належне обслуговування
Здійснення щоденного технічного обслуговування забезпечить безперебійну роботу Вашого 
подрібнювача деревини. Обираючи, наприклад, ремкомплект (TP SERVICEBOX) чи комплект 
для технічного обслуговування (TP TOOLBOX), Ви завжди будете готові до вирішення будь-яких 
технічних проблем.

Зробіть замовлення зараз - або дізнайтеся більше
Зв’яжіться з нашим представником у Вашому регіоні та замовляйте аксесуари та додаткове 
обладнання. Ви можете отримати професійну консультацію та більш детальну інформацію перед 
здійсненням остаточного вибору.

Ви можете отримати більше інформації та дізнатися про технічні характеристики аксесуарів та 
додаткового обладнання на сайті www.linddana.com
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Danico Ltd.
Industrialna street 33
UA-12301 Cherniahiv
Zhitomir reg., Ukraine
Tel. +38 (0) 4134 43256, 43535
Mail info@danico.com.ua
Web www.danico.com.ua
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Довідник з вибору обладнання Крани та обладнання
Модель серії TP GREENLINE та 
WINCH (з лебідкою)

Ви бажаєте збільшити висоту чи довжину 
рукава для викиду готової продукції? Для 
забезпечення якісного виконання певних 
видів робіт рукав для моделей дробарок 
деревини серії TP можна подовженим як 
у вертикальній, так і горизонтальній 
площині. Існує можливість поєднання 
декількох рукавів для досягнення 
бажаного результату.

Модель TP CRANE SUPPORT (обладнана колами для крану) являє собою спеціально розроблену 
А-подібну опору для встановлення кранів, що безпосередньо може монтуватися за допомогою 
3-точкового зчеплення трактора. Таке рішення надає значні можливості механізму під час 
використання крану з чи без подрібнювача, тобто у поєднанні з причепом.

Виконайте роботу за один цикл! Модель TP GREENLINE - це висока перекидна вагонетка з об’ємом в 7 м3, 
що використовується з моделлю TP 230 PTO зі спеціально розробленим тяговим стрижнем. Таке рішення 
компактного використання агрегату дозволяє маневрування трактора та подрібнювача під час збору тріски 
у перекидну вагонетку.

Рукав видачі готової 
продукції - різноамнітні 
варіації

Модель TP CRANE SUPPORT (обладнана козлами для крану) 
забезпечує зручність використання агрегату

Модель TP GREENLINE - усі операції за один цикл

Заходи безпеки та обслуговування

Ремкомплект (TP TOOLBOX) складається з усіх інструментів 
необхідних для щоденного технічного обслуговування 
подрібнювачів деревини серії TP.
Доступний для усіх подрібнювачів деревини серії TP.

Ремкомплект (TP SERVICEBOX) включає усі необхідні зношувані 
деталі для Вашого подрібнювача деревини .
Завдяки йому можна здійснити швидку заміну деталей, для 
скорішого відновлення роботи. Доступний для усіх подрібнювачів 
серії TP.

Місце розташування задніх габаритів 
на тракторі може вимагати викори 
стання додаткових ліхтарів, щоб 
уникнути порушення правил 
дорожнього руху.

Простий замок до причепа, для 
мобільних подрібнювачів з метою 
запобігання крадіжки.

Компактна лебідка для серії TP є надійним та практичним засобом для втягування великих гілок та дерев 
до подрібнювача. У поєднанні з бездротовим пультом управління, керування подрібнювачем деревини 
стає схожим на процес гри.

Тягова потужність: 1,400 кг.
Швидкість: 0,45 м/сек при 1000 обертів за хвилину.
Довжина дроту: 35 м (діаметр дроту 6 мм).

Замок для причепа 
зупинить крадіжку

Комплект для технічного обслуговування  
(TP TOOLBOX) - важливий інструментарій

Ремкомплект (TP SERVICEBOX) - знову до роботиКомплект змінних ліхтарів 
на магніті для безпечного 
руху по дорогах

Лебідка для серії TP - виконання роботи стає простішим

Практичний інструмент для управління валами подачі дробарки деревини в разі, якщо оператор 
перебуває в іншому транспортному засобі під час експлуатації подрібнювача деревини.

Компанія Linddana використовує надійні та потужні крани Mowi, що виготовляються для ефективного 
лісовпорядження. Крани оснащені механічними органами паралельного управління, що оптимізує їх 
використання з подрібнювачами. Завдяки цьому відпадає необхідність у регулюванні висоти під час 
наповнення подрібнювача. Паралельне управління означає відсутність необхідності зміни висоти під 
час зворотного переміщення крану. Переваги: менше рухів джойстиком та більш зручна ергономіка.

До комплекту з краном входять обертаючий пристрій та грейфер.
Ви можете обрати грейфери об’ємом в 0,16 м2 (16 R) та 0,2 м2 (22 R).

Ви можете вибрати між дворучним, одноручним чи бездротовим джойстиком для полегшення 
управління подрібнювачами деревини серії TP, обладнаними панеллю управління TP PILOT K та 
краном Mowi. Обладнання працює за принципом «вмикай та керуй».

Дистанційне управління - реверсивне обертання валів подачі

Крани

Джойстик для полегшення управління

Надійне кріплення для 2-колісного причепа. 
Максимально допустимий вертикальний 
тиск (тиск на зчеплення) = 500 кг.

Коробка підвищення швидкості може 
збільшити швидкість обертання ротора з 540 
до 1000 об./хв., що є ідеальним рішенням 
коли механізм відбору потужності трактора 
може видавати лише 540 об./хв., а необхідна 
повну потужність роботи подрібнювача 
деревини.

Зверніть увагу! Вихідна потужність трактора, 
що передається на вал механізму відбору 
потужності не повинна перевищувати 70 к.с. 
при швидкості обертання в 540 об./хв. чи 108 
к.с. при швидкості обертання в 1000 об./хв.

Подрібнювачі оптимізують якість деревної 
тріски. Вони можуть використовуватися у 
випадку підвищених вимог до одноманітно-
сті та розміру деревної тріски. Подрібнювачі 
тріски випускаються у різних варіаціях в 
залежності від потрібного типу вихідної 
продукції.

Низька станина забезпечує оптимальний кут 
з’єднання валу механізму відбору 
потужності, у разі якщо вал механізму 
відбору потужності трактора знаходиться 
над землею менше ніж 50 см.

Обертальний механізм є важливим 
елементом додаткового обладнання коли 
вимагається монтаж дробарки деревини 
попереду трактора.

Зверніть увагу! Вихідна потужність 
трактора, що передається на вал 
механізму відбору потужності не повинна 
перевищувати 70 к.с. при швидкості 
обертання в 540 об./ хв. чи 108 к.с. при 
швидкості обертання в 1000 об./ хв.

Блок індикації TP PILOT забезпечує наступні 
можливості:
•  монітор швидкості обертання, який 

запобігає перевантаженню трактора.
•  зчитування показників обертання валів 

подачі та диску ротора.
•  запис часу виконання поточної операції та 

загальної кількості годин роботи.

Кріплення для 2-колісного причепа

Пристрій підвищення швидкості обертання ротору

Подрібнювачі тріски - підвищення якості вихідної продукції

Низька станина, яка забезпечує оптимальний кут з’єднання 
валу механізму відбору потужності

Обертальний механізм - для фронтального монтажу

Блок індикації TP PILOT

Подовжувачі рукавів видачі готової продукції
Може використовуватися з 
моделями

Вертикальний рукав довжиною в 0,5 м TP 130, 160, 200, 250, 230, 270

Горизонтальний рукав довжиною в 1,0 м TP 130, 160

Вертикальний рукав довжиною в 0,35 м TP 200

Горизонтальний рукав довжиною в 1,5 м TP 200, 250, 230, 270

Рукав зі змінним кутом нахилу TP 200, 250, 230, 270

Довгий рукав, що розташовується над трактором 
довжиною в 3,9 м

TP 250 PTO K, 230 PTO K, 270 
PTO K

Поворотний пристрій з гідравлічним приводом для 
рукава довжиною в 1,0 м TP 320, 400

Поворотний пристрій з гідравлічним приводом для рука-
ва в комплекті з подовженим рукавом довжиною в 3,9 м

TP 250 PTO K, 230 PTO K, 270 
PTO K

Поворотний пристрій з гідравлічним приводом для 
рукава TP 230, 250, 270, 320, 400

Може використовуватися з моделями

TP 160, 200, 250

Може використовуватися з моделями

TP 160

Може використовуватися з моделями

TP 200

Може використовуватися з моделями

TP 200

Тип В може використовуватися з моделями

TP 200, 250, 230, 270

Може використовуватися з моделями

TP 130, 160, 200, 250,

Тип А може використовуватися з моделями

Усіх дробарок деревини серії TP
(за виключенням TP 100)

Тип крану Може використовуватися з моделями

Mowi P20: дальність 4,7 м
Грейфер TG 16R та обертаючий пристрій 3t

TP 230 PTO, 250 PTO

Mowi P30: дальність 5,7 м
Грейфер TG 16R та обертаючий пристрій 3t

TP 250 PTO K, 230 PTO K, 270 PTO K, 320 PTO K

Mowi 400. Дальність 6,2 м
Грейфер TG 22R та обертаючий пристрій 4t

TP 250 PTO K, 270 PTO K, 320 PTO K, 400 PTO K

Mowi 400 з вертикальним фланцем: дальність 6,8 м
Спеціально розроблений грейфер TG22R та 
обертаючий пристрій 4t

TP 400 COMPACT (компактний)

Джойстик Може використовуватися з моделями

Дворучний джойстик, в комплекті з електричним 
клапаном Danfoss PVG 32/5, комплектом кабелів, а також 
СТІЙКОЮ та ПІДСТАВКОЮ ДЛЯ РУКИ для серії TP.

TP 250 PTO K, 230 PTO K, 270 PTO K, 
320 PTO K, 400 PTO K

Одноручний джойстик, в комплекті з електричним 
клапаном Danfoss PVG 32/5, комплектом кабелів, а також 
СТІЙКОЮ та ПІДСТАВКОЮ ДЛЯ РУКИ для серії TP.

TP 250 PTO K, 230 PTO K, 270 PTO K

Бездротовий джойстик, в комплекті з блоком 
радіоуправління.

TP 250 PTO K, 230 PTO K, 270 PTO K, 
320 PTO K, 400 PTO K

Може використовуватися з моделями

TP 250 PTO K, 230 PTO K, 270 PTO K

У поєднанні з краном MOWI моделі P20, P30 чи 400

Може використовуватися з моделями

TP 250 PTO K, 230 PTO K, 270 PTO K, 320 PTO K, 400 PTO K

Лебідка для серії TP Може використовуватися з моделями

Встановлюється на подрібнювачі деревини та приводиться в дію з 
використанням гідравлічної системи агрегату

TP 230 PTO, 270 PTO

Встановлюється, як і в попередньому варіанті, з використанням опори 
для стабілізації перекидної вагонетки

TP GREENLINE

Встановлюється на стрілі крану та приводиться в дію з використанням 
гідравлічної системи трактора

Крани Mowi

Додаткове обладнання
•  Металевий ланцюг: модель G-80, діаметром 7 мм з гаком та 

з’єднувальною ланкою
•  Кліщі для зрізання стовбурів дерев: максимальна ширина захвату  

300 мм, піднімальна сила 800 кг
•  Додатковий дріт: 35 м (діаметр 6 мм)

Може використовуватися з моделями

Усі пересувні подрібнювачі деревини 
серії TP

Може використовуватися з моделями

Усі моделі серії TP з механізмом 
відбору потужності



Довідник з вибору обладнання Крани та обладнання
Модель серії TP GREENLINE та 
WINCH (з лебідкою)

Ви бажаєте збільшити висоту чи довжину 
рукава для викиду готової продукції? Для 
забезпечення якісного виконання певних 
видів робіт рукав для моделей дробарок 
деревини серії TP можна подовженим як 
у вертикальній, так і горизонтальній 
площині. Існує можливість поєднання 
декількох рукавів для досягнення 
бажаного результату.

Модель TP CRANE SUPPORT (обладнана колами для крану) являє собою спеціально розроблену 
А-подібну опору для встановлення кранів, що безпосередньо може монтуватися за допомогою 
3-точкового зчеплення трактора. Таке рішення надає значні можливості механізму під час 
використання крану з чи без подрібнювача, тобто у поєднанні з причепом.

Виконайте роботу за один цикл! Модель TP GREENLINE - це висока перекидна вагонетка з об’ємом в 7 м3, 
що використовується з моделлю TP 230 PTO зі спеціально розробленим тяговим стрижнем. Таке рішення 
компактного використання агрегату дозволяє маневрування трактора та подрібнювача під час збору тріски 
у перекидну вагонетку.

Рукав видачі готової 
продукції - різноамнітні 
варіації

Модель TP CRANE SUPPORT (обладнана козлами для крану) 
забезпечує зручність використання агрегату

Модель TP GREENLINE - усі операції за один цикл

Заходи безпеки та обслуговування

Ремкомплект (TP TOOLBOX) складається з усіх інструментів 
необхідних для щоденного технічного обслуговування 
подрібнювачів деревини серії TP.
Доступний для усіх подрібнювачів деревини серії TP.

Ремкомплект (TP SERVICEBOX) включає усі необхідні зношувані 
деталі для Вашого подрібнювача деревини .
Завдяки йому можна здійснити швидку заміну деталей, для 
скорішого відновлення роботи. Доступний для усіх подрібнювачів 
серії TP.

Місце розташування задніх габаритів 
на тракторі може вимагати викори 
стання додаткових ліхтарів, щоб 
уникнути порушення правил 
дорожнього руху.

Простий замок до причепа, для 
мобільних подрібнювачів з метою 
запобігання крадіжки.

Компактна лебідка для серії TP є надійним та практичним засобом для втягування великих гілок та дерев 
до подрібнювача. У поєднанні з бездротовим пультом управління, керування подрібнювачем деревини 
стає схожим на процес гри.

Тягова потужність: 1,400 кг.
Швидкість: 0,45 м/сек при 1000 обертів за хвилину.
Довжина дроту: 35 м (діаметр дроту 6 мм).

Замок для причепа 
зупинить крадіжку

Комплект для технічного обслуговування  
(TP TOOLBOX) - важливий інструментарій

Ремкомплект (TP SERVICEBOX) - знову до роботиКомплект змінних ліхтарів 
на магніті для безпечного 
руху по дорогах

Лебідка для серії TP - виконання роботи стає простішим

Практичний інструмент для управління валами подачі дробарки деревини в разі, якщо оператор 
перебуває в іншому транспортному засобі під час експлуатації подрібнювача деревини.

Компанія Linddana використовує надійні та потужні крани Mowi, що виготовляються для ефективного 
лісовпорядження. Крани оснащені механічними органами паралельного управління, що оптимізує їх 
використання з подрібнювачами. Завдяки цьому відпадає необхідність у регулюванні висоти під час 
наповнення подрібнювача. Паралельне управління означає відсутність необхідності зміни висоти під 
час зворотного переміщення крану. Переваги: менше рухів джойстиком та більш зручна ергономіка.

До комплекту з краном входять обертаючий пристрій та грейфер.
Ви можете обрати грейфери об’ємом в 0,16 м2 (16 R) та 0,2 м2 (22 R).

Ви можете вибрати між дворучним, одноручним чи бездротовим джойстиком для полегшення 
управління подрібнювачами деревини серії TP, обладнаними панеллю управління TP PILOT K та 
краном Mowi. Обладнання працює за принципом «вмикай та керуй».

Дистанційне управління - реверсивне обертання валів подачі

Крани

Джойстик для полегшення управління

Надійне кріплення для 2-колісного причепа. 
Максимально допустимий вертикальний 
тиск (тиск на зчеплення) = 500 кг.

Коробка підвищення швидкості може 
збільшити швидкість обертання ротора з 540 
до 1000 об./хв., що є ідеальним рішенням 
коли механізм відбору потужності трактора 
може видавати лише 540 об./хв., а необхідна 
повну потужність роботи подрібнювача 
деревини.

Зверніть увагу! Вихідна потужність трактора, 
що передається на вал механізму відбору 
потужності не повинна перевищувати 70 к.с. 
при швидкості обертання в 540 об./хв. чи 108 
к.с. при швидкості обертання в 1000 об./хв.

Подрібнювачі оптимізують якість деревної 
тріски. Вони можуть використовуватися у 
випадку підвищених вимог до одноманітно-
сті та розміру деревної тріски. Подрібнювачі 
тріски випускаються у різних варіаціях в 
залежності від потрібного типу вихідної 
продукції.

Низька станина забезпечує оптимальний кут 
з’єднання валу механізму відбору 
потужності, у разі якщо вал механізму 
відбору потужності трактора знаходиться 
над землею менше ніж 50 см.

Обертальний механізм є важливим 
елементом додаткового обладнання коли 
вимагається монтаж дробарки деревини 
попереду трактора.

Зверніть увагу! Вихідна потужність 
трактора, що передається на вал 
механізму відбору потужності не повинна 
перевищувати 70 к.с. при швидкості 
обертання в 540 об./ хв. чи 108 к.с. при 
швидкості обертання в 1000 об./ хв.

Блок індикації TP PILOT забезпечує наступні 
можливості:
•  монітор швидкості обертання, який 

запобігає перевантаженню трактора.
•  зчитування показників обертання валів 

подачі та диску ротора.
•  запис часу виконання поточної операції та 

загальної кількості годин роботи.

Кріплення для 2-колісного причепа

Пристрій підвищення швидкості обертання ротору

Подрібнювачі тріски - підвищення якості вихідної продукції

Низька станина, яка забезпечує оптимальний кут з’єднання 
валу механізму відбору потужності

Обертальний механізм - для фронтального монтажу

Блок індикації TP PILOT

Подовжувачі рукавів видачі готової продукції
Може використовуватися з 
моделями

Вертикальний рукав довжиною в 0,5 м TP 130, 160, 200, 250, 230, 270

Горизонтальний рукав довжиною в 1,0 м TP 130, 160

Вертикальний рукав довжиною в 0,35 м TP 200

Горизонтальний рукав довжиною в 1,5 м TP 200, 250, 230, 270

Рукав зі змінним кутом нахилу TP 200, 250, 230, 270

Довгий рукав, що розташовується над трактором 
довжиною в 3,9 м

TP 250 PTO K, 230 PTO K, 270 
PTO K

Поворотний пристрій з гідравлічним приводом для 
рукава довжиною в 1,0 м TP 320, 400

Поворотний пристрій з гідравлічним приводом для рука-
ва в комплекті з подовженим рукавом довжиною в 3,9 м

TP 250 PTO K, 230 PTO K, 270 
PTO K

Поворотний пристрій з гідравлічним приводом для 
рукава TP 230, 250, 270, 320, 400

Може використовуватися з моделями

TP 160, 200, 250

Може використовуватися з моделями

TP 160

Може використовуватися з моделями

TP 200

Може використовуватися з моделями

TP 200

Тип В може використовуватися з моделями

TP 200, 250, 230, 270

Може використовуватися з моделями

TP 130, 160, 200, 250,

Тип А може використовуватися з моделями

Усіх дробарок деревини серії TP
(за виключенням TP 100)

Тип крану Може використовуватися з моделями

Mowi P20: дальність 4,7 м
Грейфер TG 16R та обертаючий пристрій 3t

TP 230 PTO, 250 PTO

Mowi P30: дальність 5,7 м
Грейфер TG 16R та обертаючий пристрій 3t

TP 250 PTO K, 230 PTO K, 270 PTO K, 320 PTO K

Mowi 400. Дальність 6,2 м
Грейфер TG 22R та обертаючий пристрій 4t

TP 250 PTO K, 270 PTO K, 320 PTO K, 400 PTO K

Mowi 400 з вертикальним фланцем: дальність 6,8 м
Спеціально розроблений грейфер TG22R та 
обертаючий пристрій 4t

TP 400 COMPACT (компактний)

Джойстик Може використовуватися з моделями

Дворучний джойстик, в комплекті з електричним 
клапаном Danfoss PVG 32/5, комплектом кабелів, а також 
СТІЙКОЮ та ПІДСТАВКОЮ ДЛЯ РУКИ для серії TP.

TP 250 PTO K, 230 PTO K, 270 PTO K, 
320 PTO K, 400 PTO K

Одноручний джойстик, в комплекті з електричним 
клапаном Danfoss PVG 32/5, комплектом кабелів, а також 
СТІЙКОЮ та ПІДСТАВКОЮ ДЛЯ РУКИ для серії TP.

TP 250 PTO K, 230 PTO K, 270 PTO K

Бездротовий джойстик, в комплекті з блоком 
радіоуправління.

TP 250 PTO K, 230 PTO K, 270 PTO K, 
320 PTO K, 400 PTO K

Може використовуватися з моделями

TP 250 PTO K, 230 PTO K, 270 PTO K

У поєднанні з краном MOWI моделі P20, P30 чи 400

Може використовуватися з моделями

TP 250 PTO K, 230 PTO K, 270 PTO K, 320 PTO K, 400 PTO K

Лебідка для серії TP Може використовуватися з моделями

Встановлюється на подрібнювачі деревини та приводиться в дію з 
використанням гідравлічної системи агрегату

TP 230 PTO, 270 PTO

Встановлюється, як і в попередньому варіанті, з використанням опори 
для стабілізації перекидної вагонетки

TP GREENLINE

Встановлюється на стрілі крану та приводиться в дію з використанням 
гідравлічної системи трактора

Крани Mowi

Додаткове обладнання
•  Металевий ланцюг: модель G-80, діаметром 7 мм з гаком та 

з’єднувальною ланкою
•  Кліщі для зрізання стовбурів дерев: максимальна ширина захвату  

300 мм, піднімальна сила 800 кг
•  Додатковий дріт: 35 м (діаметр 6 мм)

Може використовуватися з моделями

Усі пересувні подрібнювачі деревини 
серії TP

Може використовуватися з моделями

Усі моделі серії TP з механізмом 
відбору потужності



Довідник з вибору обладнання Крани та обладнання
Модель серії TP GREENLINE та 
WINCH (з лебідкою)

Ви бажаєте збільшити висоту чи довжину 
рукава для викиду готової продукції? Для 
забезпечення якісного виконання певних 
видів робіт рукав для моделей дробарок 
деревини серії TP можна подовженим як 
у вертикальній, так і горизонтальній 
площині. Існує можливість поєднання 
декількох рукавів для досягнення 
бажаного результату.

Модель TP CRANE SUPPORT (обладнана колами для крану) являє собою спеціально розроблену 
А-подібну опору для встановлення кранів, що безпосередньо може монтуватися за допомогою 
3-точкового зчеплення трактора. Таке рішення надає значні можливості механізму під час 
використання крану з чи без подрібнювача, тобто у поєднанні з причепом.

Виконайте роботу за один цикл! Модель TP GREENLINE - це висока перекидна вагонетка з об’ємом в 7 м3, 
що використовується з моделлю TP 230 PTO зі спеціально розробленим тяговим стрижнем. Таке рішення 
компактного використання агрегату дозволяє маневрування трактора та подрібнювача під час збору тріски 
у перекидну вагонетку.

Рукав видачі готової 
продукції - різноамнітні 
варіації

Модель TP CRANE SUPPORT (обладнана козлами для крану) 
забезпечує зручність використання агрегату

Модель TP GREENLINE - усі операції за один цикл

Заходи безпеки та обслуговування

Ремкомплект (TP TOOLBOX) складається з усіх інструментів 
необхідних для щоденного технічного обслуговування 
подрібнювачів деревини серії TP.
Доступний для усіх подрібнювачів деревини серії TP.

Ремкомплект (TP SERVICEBOX) включає усі необхідні зношувані 
деталі для Вашого подрібнювача деревини .
Завдяки йому можна здійснити швидку заміну деталей, для 
скорішого відновлення роботи. Доступний для усіх подрібнювачів 
серії TP.

Місце розташування задніх габаритів 
на тракторі може вимагати викори 
стання додаткових ліхтарів, щоб 
уникнути порушення правил 
дорожнього руху.

Простий замок до причепа, для 
мобільних подрібнювачів з метою 
запобігання крадіжки.

Компактна лебідка для серії TP є надійним та практичним засобом для втягування великих гілок та дерев 
до подрібнювача. У поєднанні з бездротовим пультом управління, керування подрібнювачем деревини 
стає схожим на процес гри.

Тягова потужність: 1,400 кг.
Швидкість: 0,45 м/сек при 1000 обертів за хвилину.
Довжина дроту: 35 м (діаметр дроту 6 мм).

Замок для причепа 
зупинить крадіжку

Комплект для технічного обслуговування  
(TP TOOLBOX) - важливий інструментарій

Ремкомплект (TP SERVICEBOX) - знову до роботиКомплект змінних ліхтарів 
на магніті для безпечного 
руху по дорогах

Лебідка для серії TP - виконання роботи стає простішим

Практичний інструмент для управління валами подачі дробарки деревини в разі, якщо оператор 
перебуває в іншому транспортному засобі під час експлуатації подрібнювача деревини.

Компанія Linddana використовує надійні та потужні крани Mowi, що виготовляються для ефективного 
лісовпорядження. Крани оснащені механічними органами паралельного управління, що оптимізує їх 
використання з подрібнювачами. Завдяки цьому відпадає необхідність у регулюванні висоти під час 
наповнення подрібнювача. Паралельне управління означає відсутність необхідності зміни висоти під 
час зворотного переміщення крану. Переваги: менше рухів джойстиком та більш зручна ергономіка.

До комплекту з краном входять обертаючий пристрій та грейфер.
Ви можете обрати грейфери об’ємом в 0,16 м2 (16 R) та 0,2 м2 (22 R).

Ви можете вибрати між дворучним, одноручним чи бездротовим джойстиком для полегшення 
управління подрібнювачами деревини серії TP, обладнаними панеллю управління TP PILOT K та 
краном Mowi. Обладнання працює за принципом «вмикай та керуй».

Дистанційне управління - реверсивне обертання валів подачі

Крани

Джойстик для полегшення управління

Надійне кріплення для 2-колісного причепа. 
Максимально допустимий вертикальний 
тиск (тиск на зчеплення) = 500 кг.

Коробка підвищення швидкості може 
збільшити швидкість обертання ротора з 540 
до 1000 об./хв., що є ідеальним рішенням 
коли механізм відбору потужності трактора 
може видавати лише 540 об./хв., а необхідна 
повну потужність роботи подрібнювача 
деревини.

Зверніть увагу! Вихідна потужність трактора, 
що передається на вал механізму відбору 
потужності не повинна перевищувати 70 к.с. 
при швидкості обертання в 540 об./хв. чи 108 
к.с. при швидкості обертання в 1000 об./хв.

Подрібнювачі оптимізують якість деревної 
тріски. Вони можуть використовуватися у 
випадку підвищених вимог до одноманітно-
сті та розміру деревної тріски. Подрібнювачі 
тріски випускаються у різних варіаціях в 
залежності від потрібного типу вихідної 
продукції.

Низька станина забезпечує оптимальний кут 
з’єднання валу механізму відбору 
потужності, у разі якщо вал механізму 
відбору потужності трактора знаходиться 
над землею менше ніж 50 см.

Обертальний механізм є важливим 
елементом додаткового обладнання коли 
вимагається монтаж дробарки деревини 
попереду трактора.

Зверніть увагу! Вихідна потужність 
трактора, що передається на вал 
механізму відбору потужності не повинна 
перевищувати 70 к.с. при швидкості 
обертання в 540 об./ хв. чи 108 к.с. при 
швидкості обертання в 1000 об./ хв.

Блок індикації TP PILOT забезпечує наступні 
можливості:
•  монітор швидкості обертання, який 

запобігає перевантаженню трактора.
•  зчитування показників обертання валів 

подачі та диску ротора.
•  запис часу виконання поточної операції та 

загальної кількості годин роботи.

Кріплення для 2-колісного причепа

Пристрій підвищення швидкості обертання ротору

Подрібнювачі тріски - підвищення якості вихідної продукції

Низька станина, яка забезпечує оптимальний кут з’єднання 
валу механізму відбору потужності

Обертальний механізм - для фронтального монтажу

Блок індикації TP PILOT

Подовжувачі рукавів видачі готової продукції
Може використовуватися з 
моделями

Вертикальний рукав довжиною в 0,5 м TP 130, 160, 200, 250, 230, 270

Горизонтальний рукав довжиною в 1,0 м TP 130, 160

Вертикальний рукав довжиною в 0,35 м TP 200

Горизонтальний рукав довжиною в 1,5 м TP 200, 250, 230, 270

Рукав зі змінним кутом нахилу TP 200, 250, 230, 270

Довгий рукав, що розташовується над трактором 
довжиною в 3,9 м

TP 250 PTO K, 230 PTO K, 270 
PTO K

Поворотний пристрій з гідравлічним приводом для 
рукава довжиною в 1,0 м TP 320, 400

Поворотний пристрій з гідравлічним приводом для рука-
ва в комплекті з подовженим рукавом довжиною в 3,9 м

TP 250 PTO K, 230 PTO K, 270 
PTO K

Поворотний пристрій з гідравлічним приводом для 
рукава TP 230, 250, 270, 320, 400

Може використовуватися з моделями

TP 160, 200, 250

Може використовуватися з моделями

TP 160

Може використовуватися з моделями

TP 200

Може використовуватися з моделями

TP 200

Тип В може використовуватися з моделями

TP 200, 250, 230, 270

Може використовуватися з моделями

TP 130, 160, 200, 250,

Тип А може використовуватися з моделями

Усіх дробарок деревини серії TP
(за виключенням TP 100)

Тип крану Може використовуватися з моделями

Mowi P20: дальність 4,7 м
Грейфер TG 16R та обертаючий пристрій 3t

TP 230 PTO, 250 PTO

Mowi P30: дальність 5,7 м
Грейфер TG 16R та обертаючий пристрій 3t

TP 250 PTO K, 230 PTO K, 270 PTO K, 320 PTO K

Mowi 400. Дальність 6,2 м
Грейфер TG 22R та обертаючий пристрій 4t

TP 250 PTO K, 270 PTO K, 320 PTO K, 400 PTO K

Mowi 400 з вертикальним фланцем: дальність 6,8 м
Спеціально розроблений грейфер TG22R та 
обертаючий пристрій 4t

TP 400 COMPACT (компактний)

Джойстик Може використовуватися з моделями

Дворучний джойстик, в комплекті з електричним 
клапаном Danfoss PVG 32/5, комплектом кабелів, а також 
СТІЙКОЮ та ПІДСТАВКОЮ ДЛЯ РУКИ для серії TP.

TP 250 PTO K, 230 PTO K, 270 PTO K, 
320 PTO K, 400 PTO K

Одноручний джойстик, в комплекті з електричним 
клапаном Danfoss PVG 32/5, комплектом кабелів, а також 
СТІЙКОЮ та ПІДСТАВКОЮ ДЛЯ РУКИ для серії TP.

TP 250 PTO K, 230 PTO K, 270 PTO K

Бездротовий джойстик, в комплекті з блоком 
радіоуправління.

TP 250 PTO K, 230 PTO K, 270 PTO K, 
320 PTO K, 400 PTO K

Може використовуватися з моделями

TP 250 PTO K, 230 PTO K, 270 PTO K

У поєднанні з краном MOWI моделі P20, P30 чи 400

Може використовуватися з моделями

TP 250 PTO K, 230 PTO K, 270 PTO K, 320 PTO K, 400 PTO K

Лебідка для серії TP Може використовуватися з моделями

Встановлюється на подрібнювачі деревини та приводиться в дію з 
використанням гідравлічної системи агрегату

TP 230 PTO, 270 PTO

Встановлюється, як і в попередньому варіанті, з використанням опори 
для стабілізації перекидної вагонетки

TP GREENLINE

Встановлюється на стрілі крану та приводиться в дію з використанням 
гідравлічної системи трактора

Крани Mowi

Додаткове обладнання
•  Металевий ланцюг: модель G-80, діаметром 7 мм з гаком та 

з’єднувальною ланкою
•  Кліщі для зрізання стовбурів дерев: максимальна ширина захвату  

300 мм, піднімальна сила 800 кг
•  Додатковий дріт: 35 м (діаметр 6 мм)

Може використовуватися з моделями

Усі пересувні подрібнювачі деревини 
серії TP

Може використовуватися з моделями

Усі моделі серії TP з механізмом 
відбору потужності
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Лідери у подрібненні 
деревини

Починаючи з 1980 року компанія Linddana успішно 
розробляє, виготовляє та продає подрібнювачі деревини 
серії TP. Сьогодні данська компанія є лідером на ринку 
збуту з широким асортиментом якісної техніки.

Подрібнювачі деревини серії TP є втіленням зручності у 
використанні, надійності конструкції та високої 
ефективності.

Наша продукція виготовлена з дотриманням найвищих 
стандартів безпеки, що висуваються до сучасного 
облаштування ландшафтів та виробництва біомаси.

Реалізація подрібнювачів деревини серії TP відбувається 
по всьому світу за співпраці з кваліфікованими 
організаціями з продажу.

linddana a/s
Ølholm Bygade 70
DK-7160 Tørring
+45 75 80 52 00
www.linddana.com

Аксесуари та додаткове обладнання 
для подрібнювачів деревини серії TP

“ Налаштуйте Ваш 
подрібнювач деревини 
для виконання 
відповідних завдань”
Компанія Linddana дбає про те, щоб Ви отримали якомога більше користі від подрібнювача 
деревини серії TP. Серед широкого асортименту продукції Ви знайдете агрегат для 
задоволення саме Ваших потреб. Більш того, перелік приладдя та додаткового обладнання 
підвищує функціональні можливості подрібнювачів деревини та надасть Вам змогу 
пристосувати агрегати для виконання специфічних завдань.

У разі виникнення будь-яких питань щодо вибору моделі, Ви можете завжди зв’язатися з нами 
чи з нашим представником з питань розповсюдження продукції серії TP у Вашому регіоні. 
У разі придбання нового агрегату або доукомплектування вже придбаного, Вам нададуть 
консультацію, щодо вибору для нього аксесуарів.

Вибір аксесуарів для подрібнювача деревини серії TP
В цій брошурі представлено огляд найбільш важливих аксесуарів та додаткового обладнання, 
що можуть використовуватися з подрібнювачами деревини серії TP. Тут Ви знайдете основну 
інформацію про призначення та можливості використання додаткового обладнання з 
відповідними моделями серії TP. Отже, ця інформація полегшить Ваш вибір. Як правило, 
більшість обладнання може встановлюватися після покупки. 

Належне обслуговування
Здійснення щоденного технічного обслуговування забезпечить безперебійну роботу Вашого 
подрібнювача деревини. Обираючи, наприклад, ремкомплект (TP SERVICEBOX) чи комплект 
для технічного обслуговування (TP TOOLBOX), Ви завжди будете готові до вирішення будь-яких 
технічних проблем.

Зробіть замовлення зараз - або дізнайтеся більше
Зв’яжіться з нашим представником у Вашому регіоні та замовляйте аксесуари та додаткове 
обладнання. Ви можете отримати професійну консультацію та більш детальну інформацію перед 
здійсненням остаточного вибору.

Ви можете отримати більше інформації та дізнатися про технічні характеристики аксесуарів та 
додаткового обладнання на сайті www.linddana.com
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Дистриб'ютор

Імпортер

Danico Ltd.
Industrialna street 33
UA-12301 Cherniahiv
Zhitomir reg., Ukraine
Tel. +38 (0) 4134 43256, 43535
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