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HL 450 
štípač na dřevo 4t se systémem Vario 
 
Výhody: 
 
Pokud rádi používáte krb nebo používáte dřevo na vytápění své chaty nebo domku, 
horizontální štípač na dřevo Scheppach HL 450 se Vám stane neocenitelným pomocníkem. 
S lehkostí naštípe i čerstvé dřevo rychlostí až 100 polen za hodinu. Pracuje tiše a na rozdíl 
od klasické sekery i naprosto bezpečně. Nepotřebuje mazání a navzdory svým kompaktním 
rozměrům vyvine vysoký tlak až 4 tuny. Má pojistku uvolnění polena při výpadku proudu a 
díky držadlům a kolům je také plně mobilní. Unikátní v této cenové kategorii je rovněž vysoce 
kvalitní štípací klín z kované oceli. Štípač je vybaven systémem VARIO, což v praxi 
znamená, že si můžete nastavit dráhu pístu podle délky polena a nemusíte tak pokaždé 
čekat, až se píst vrátí do nejzazší polohy. Dají se tak ušetřit až desítky procent času a 
nemalá část elektrické energie. 
 
 
Technické údaje: 
 
Motor: 230 V/50 Hz 
Příkon: 1 500 W 
Počet otáček: 2 850 ot/min. 
Pracovní tlak: 160 bar 
Štípací tlak: 4 t 
Průměr polena: 5-25 cm 
Délka polena: 25-37 cm 
Rozměry stroje: 810x270x460 mm 
Hmotnost: 41 kg 
 
Objednávkové číslo: 59005201901 
EAN kód: 4014915080374 
Doporučená cena vč. DPH: 5 490 Kč 
 
Zaváděcí cena vč. DPH: 4.190 Kč 
Doporučená cena na internetu: 3.990 Kč 
 
 
 
 
 
 
Příslušenství (ceny vč. DPH): 
Hydraulický olej 1l, obj.č. 16020280, 199 Kč 
Hydraulický olej 5l, obj.č. 16020281, 699 Kč 
 
 
Základní rabat 18% + 4% obj. přes e-shop + 4% hotovost + 4% objednávka nářadí nad 100 tis. Kč. Doprava při objednávce 
jakéhokoliv zboží Garland nad 12.500 Kč bez DPH zdarma. 
 

 

VARIO system 
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