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Houthakselaars met een enorme versnippercapaciteit

De Xylochip 100DA is een houtversnipperaar die zelfrijdend is dankzij twee hydraulisch aangedreven wielen. De machine heeft een eigen

 benzinemotor. De Xylochip is voorzien van een beugel met twee stop-posities voor de veiligheid.
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ADVERTORIAL

Deze zeer compacte machine is slechts 830 mm 
breed en heeft een afneembare trechter, zodat 
hij makkelijk te vervoeren is. Door zijn verstel
bare en instelbare functies is hij ideaal voor 
bosbouw en hoveniers. De blower heeft een 
verstelbare kap met een rotatie van 230° en ook 
de rolsnelheid kan naar wens ingesteld worden.

Een groot voordeel van de opbouw van 
deze machine is de spiraalvormige invoerrol. 
Stammen met veel zijtakken worden auto
matisch naar het midden van de invoerrol  
gedirigeerd. Moeilijke takken gaan er dus  
makkelijker doorheen, waardoor de machine
capaciteit enorm toeneemt. Door de compact
heid van de machine is deze eenvoudig op een 
lichte aanhanger te vervoeren. De hakselpijp is 
makkelijk in te klappen, zodat de machine zelfs 
in een compacte bus te vervoeren is.

Innovatie
Met de 5in1rotor van verschillende messen 
en hamers kan hout gemakkelijk en snel  
gehakseld worden tot een maximale hout
diameter van 100 mm. De machine is voorzien 
van een zeer brede invoerrol (400 mm) om de 
takken te centreren en het verhakselen van 
gevorkt hout te vergemakkelijken. 

De invoercapaciteit van de machine is  
geoptimaliseerd en u  kunt met deze machine 
ideaal werken dankzij de nostressfunctie! 

Wilt u meer informatie over deze machines?  
Wij staan klaar om al uw vragen te beantwoor-
den. Bel naar nummer 0475-487021 of mail naar 
info@dabekausen.com.

‘Met de nostress-
functie kunt u 
ideaal werken!’

De nieuwe xylochip 100 c track-versnipperaar met benzinemotor kan op alle ondergronden en in onbereikbare gebieden 

worden toegepast. het is de ideale compacte machine voor hoveniers, verhuurbedrijven en privégebruik.
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Deze versnipperaar is gemonteerd op een rupsonderstel, ideaal voor zeer onregelmatige 
bodemstructuren, bosplantsoenen en hellingen. Voor een slim gebruik heeft hij directionele 
bedieningselementen, net als op minigraafmachines. De invoerrol van Xylochipmachines is 
variabel in snelheid: een langzame invoer voor fijne verhakseling, een snelle invoer voor  
minder verhakseling. De veiligheid tijdens het werk is gegarandeerd door de driestopbeugel 
voor aan de trechter.

Dankzij het hydraulische rupsonderstel rijdt de machine gecontroleerd bergafwaarts. Hij is 
voorzien van een 180° roterende bovenbouw, zodat hij in alle posities kan werken. Verder heeft 
de machine een 230° draaibare bladblazer, met een verstelbare kap door middel van een  
ketting. De zeer compacte Xylochip 100 C is slechts 800 mm breed. De trechter is afneembaar 
en is hierdoor heel gemakkelijk voor het transport.

De Xylochip 100 C is voorzien van een 51rotor, bestaande uit verschillende messen en 
hamers. De snelheid van de invoerrollen voor het vergroten en verkleinen van de hakselchips is 
instelbaar, zelfs voor gespleten takken. De machine kan hout met een diameter van maximaal 
100 mm versnipperen.
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