
MASKINEN ER VELEGNET TIL
grønt affald, grene, paller, emballage af træ, træpaller, madaffald, bioaffald, staldgødning, dybstrøelse mv.

Shredders / Neddelere        

> 4 chassis-modeller, nogle med forskellige drivmuligheder.

> Leveres i udgaver med dieselmotor eller elektrisk motor eller PTO trukket fra traktor.

> Mobil eller stationær. 

> Perfekt til mindre og medium størrelses neddelingsopgaver.

> Bemærk: Det neddelte materiale er ikke flishugget, men neddelt med åbne fibre der gør 
materialet særdeles velegnet til videre kompostering eller bioklip.

 Model H-102 H-121 P-145 P-160

Diesel motor, effekt hk 51 147 up to 350 up to 540

Elektrisk motor, effekt kW 37 75 200 315

Traktor, anbefalet effekt hk 
(PTO rpm)

op til 70 
(540)

op til 120 
(1000)

op til 200 
(1000)

op til 300 
(1000)

Maksimal emnetykkelse, diameter cm (tommer) 8 (3’’) 15 (6’’) 20 (8’’) 25 (10’’)

Anslået kapacitet m³ / time op til 30 op til 50 op til 200 op til 300



MULIGT EKSTRAUDSTYR
Bredt udvalg af forskellige hammerslagler, aflæsseelevator, elektronisk fjernbetjening, sold til finere neddeling, 
automatisk centralsmøring, bioolie på transmissioner, og meget mere ...

www.menart.eu                     info@menart.eu 

Høj arbejdskapacitet
Lad og påslag er konstrueret til at blive læsset ved hjælp af hjul-
læssere, traktorer, kraner, etc. Indføringsvalse og neddelervalse er 
med stor diameter og med tilstrækkelig vægt, som giver den nød-
vendige inerti til selv de tungeste arbejdsopgaver.

Robust og nem at anvende
MENART’s små- og medium- størrelser neddelervalser er med 
hammerslagler og kan neddele enhver blanding af grønt affald 
(græs, blade, grene, træ, etc.), paller, emballage af træ, træpaller, 
konstruktionstræ, madaffald, bioaffald, staldgødning, dybstrøelse 
etc. Maskinen arbejder med langt mindre slid end flishuggere.

Alsidig anvendelse
Bundkædens hastighed er synkroniseret med indføringsvalsens 
hastighed. En langsom kørende indføringsvalse giver en finere 
neddeling. En højrere hastighed giver en grovere neddeling.  Ma-
skinføreren kan justerer hastigheden på indføringsvalsen til aktu-
elt behov.

Kvalitet af neddelt materiale
Det neddelte materiale er ikke flishugget eller knust. Materialets 
fibre er brækket, åbnet og luftet. Perfekt til videre transport eller 
til kompostering og bioklip.

Mekanisk driftssikker og robust
Neddeleren er beskyttet af flere sikkerhedssystemer: et no-stress 
system,  et automatisk system optimerer fødningen afhængig af 
lastens vægt.  Motor- og rotor-transmissioner er beskyttet mod 
chock og overbelastning. Disse sikkerhedssystemer reducerer 
behov for vedligeholdelse og reparationer.

Mobile maskiner konstrueret til at arbejde i alle terræn
På vej,  på plads eller i terræn. MENART neddelere er nemme at 
transportere rundt til forskellige arbejdspladser.


