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Rębak do drewna, podobnie zresztą jak rębak do gałęzi, jest uznanym
i przydatnym urządzeniem dla rolników posiadających sad lub las. Cenią je
również mieszkańcy wsi pracujący poza sezonem w lesie przy pozyskiwaniu
drewna.
Duża podaż na krajowym rynku rębaków do drewna pozwala dokonać ich zakupu w zależności od
tego, jakim rolnik dysponuje ciągnikiem i do czego chce wykorzystać urządzenie. Wbrew pozorom,
rębak daje możliwości dodatkowego zarobku. W czasach, gdy w gospodarstwie liczy się każdy
grosz, warto zadać sobie pytanie: czy opłaca się w tę maszynę zainwestować?

Duża podaż – trudny wybór
Rębak >Duża podaż – trudny wybór
ji radzi sobie z materiałem o grubości nawet do 30 cm średnicy. Wybór rębaka zależy oczywiście od
tego, jaki chcemy uzyskać materiał finalny, a mianowicie zrębki czy kawałki drewna. Podobnie jak
w wypadku rębaka do gałęzi podaż tych urządzeń na rynku jest bardzo duża. Przede wszystkim
kupujący rębak do drewna zwracają uwagę na rodzaj jego napędu. Z praktycznych względów rolnicy
preferują rębaki, do których napęd przekazywany jest poprzez wał przekaźnika mocy ciągnika. Oferta
jest bogata i bez wątpienia pozwala zaspokoić wymagania kupującego. A ja cena za rębak do
drewna? Sprawdźmy co oferuje rynek.

Rębaki do drewna współpracujące z ciągnikiem
Dużą popularnością wśród rolników ciesz>Rębaki do drewna współpracujące z ciągnikiem
ownicy tego urządzenia uważają ten typ rozdrabniacza za uniwersalny ze względu na to, że nie
potrzebuje zewnętrznego zasilania. Oto niektóre z nich.

Red Dragon RP-150 Professional
Ten rębak do drewna wybierzemy wówczas, gdy przedmiotem naszego zainteresowania jest
urządzenie wytwarzające kawałki drewna. Rozdrabniacz walcowy RED DRAGON RP-150
PROFESSIONAL jest przeznaczony do cięcia gałęzi o średnicy do 13 cm. Drewno tnie, w zależności
od ilości noży (6 lub 8) na kawałki o długości 12-18 lub 10 -15 cm. Rębak można wyposażyć
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w przenośnik taśmowy z zabierakami. Wymagana, minimalna moc ciągnika to 45 KM. Cena rębaka
do drewna to w tym przypadku ok. 8 000,00 zł.

Rębak tnąco-rozłupujący WOODPECKER RP-300

Rębak do drewna tnąco-rozłupujący WOODPECKER RP-300
fot. REMET CNC TECHNOLOGY

Ciekawą propozycją na rynku urządzeń do obróbki drewna jest rębak tnąco-rozłupujący
WOODPECKER RP-300. Urządzenie nie tylko tnie, ale i rozłupuje pnie drzew o średnicy do 20 cm.
Posiada ono hydrauliczne rolki wciągające z regulacją posuwu. W rezultacie działania rębaka
powstają kawałki drewna o długości od 20 do nawet 50 cm. Maszyna współpracuje z ciągnikiem
o mocy 55/80 KM. Ciekawostką jest funkcjonujący w urządzeniu system wycofywania materiału z leja
podawczego. Cena ok. 30 000,00 zł.

Rębak do drewna dla małych ciągników
Tymczasem w serwisie traktor.com.pl znajdziemy ciekawy rębak walcowy RED DRAGON R-100
STANDARD. Maszyna tnie pnie i gałęzie o średnicy do 9 cm. Wymagana, minimalna moc ciągnika to
zaledwie 15 KM a zalecana 25 KM. Rzeczywiście rozdrabniacz ważący tylko 145 kg jest
przeznaczony dla małych ciągników, wciąż popularnych w gospodarstwach. Z tym urządzeniem
gałęzie w sadach nie są już problemem. W zależności od ilości noży (4 lub 6) drewno cięte jest na
kawałki od 7 do 18 cm. Cena rębaka to ok. 3 300,00 zł.

Alternatywne napędy rębaków do drewna
Na rynku znajdziemy całą gamę rozdrabniaczy, niekoniecznie napędzanych za pomocą WOM.
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Ogólnie mówiąc, są to urządzenia z napędem spalinowym, elektrycznym lub hybrydowym.

>Alternatywne napędy rębaków do drewna
rzykładem rębaka do drewna z silnikiem diesla jest Rębak spalinowy DWC-22 HD w cenie ok. 19
000,00 zł. Urządzenie zaopatrzone w tarczę tnącą rozdrabnia materiał o średnicy 15 cm. Również
Rębak RAMBO-HC15PRO z mocnym i wydajnym silnikiem benzynowym 15 KM rozdrabnia drewno
o średnicy do 15 cm. Cena tego rębaka to 7 699,00 zł.

Rębak do drewna – model RAMBO-HC15PRO marki Lumag Germany
fot. LUMAG GERMANY

Dwa w jednym
Interesującym rozwiązaniem jest również rębak do drewna RE-120+WOM STANDARD. Urządzenie
posiada silnik elektryczny, indukcyjny o mocy 7,5 kW oraz wał odbioru mocy, przez co umożliwia
pracę z ciągnikiem. Średnica obrabianego materiału to 8-10 cm. Co więcej, rębak rozdrabnia drewno
na kawałki długości od 5 do 15 cm. Cena rębaka to ok. 6 700,00 zł. Oprócz tego, w maszynie
jednocześnie mogą ze sobą współpracować WOM i silnik elektryczny, co skutkuje większą mocą
urządzenia.

Rębaki z napędem elektrycznym
Bez wątpienia prawdziwym mocarzem wśród elektrycznych urządzeń jest rębak do drewna RED
DRAGON RPE-200 PROFESSIONAL posiadający silnik elektryczny, indukcyjny o mocy 22 kW.
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Rębak kosztuje ok. 36 700,00 zł i jest to urządzenie radzące sobie z drewnem o średnicy do 15 cm.
Długość rozdrabnianego materiału wynosi od 15 do 30 cm.
Podsumowując: na krajowym rynku znajduje się bardzo wiele urządzeń do rozdrabniania, co
umożliwia dopasowanie ich do potrzeb rolników. Rębak do drewna, podobnie zresztą jak rębak do
gałęzi, jest na pewno przydatnym urządzeniem w gospodarstwie. Po pierwsze – ułatwia on
pozyskanie drewna opałowego na własny użytek. Po drugie – może być dodatkowym źródłem
dochodu i wreszcie rozwiązuje problem zagospodarowania obciętych gałęzi.

Na zakończenie… rębak do drewna to również sposób na zarobek
Faktem jest, że rębak do drewna, to nie tylko urządzenie pozwalające zrobić porządek z wyciętymi
konarami czy samosiejkami. Przy odrobinie inwencji może staje się źródłem dodatkowego,
niebagatelnego dochodu dla gospodarstwa. Właściciele rębaków oferują do sprzedaży, opróc>Na
zakończenie… rębak do drewna to również sposób na zarobek
ach internetowych spotyka się wiele ofert sprzedaży zrębków do wędzenia, do dekoracji, pod uprawę
borówek, na rozpałkę itp. To może być naprawdę nienajgorszy interes.

Jak eksploatować rębak do drewna? O eksploatacji rębaka do drewna przeczytasz również
w artykule – Przegląd i serwis rębaka

Źródła: podane w tekście strony firm wraz z informacjami o cenach rębaków, całość na dzień opracowania artykułu.

Czy artykuł był przydatny?
Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować
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