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Rębak do gałęzi jest z pewnością bardzo przydatnym urządzeniem. Pozwala
nie tylko utrzymać porządek w gospodarstwie rolnym, ale umożliwia rolnikom
pozyskiwanie materiału opałowego. W sytuacji, gdy w obejściu znajdują się
drzewa i krzewy warto się zastanowić, który model rębaka spełni nasze
oczekiwania?
Po wykonaniu zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanie zawsze jest problem, co zrobić z gałęziami.
Jednym z najlepszych sposobów pozbycia się ich jest na pewno rozdrabniacz do gałęzi. Wystarczy
zastanowić się, który rębak najlepiej sprawdzi się w naszym gospodarstwie?

Rębak do gałęzi, komu się przyda?
Rębak do gałęzi, komu się przyda?
krzewów ozdobnych, rębak do gałęzi jest wprost niezbędny. I tak dla rolników, np. z podregionu
lubelskiego czy tarnowskiego, którzy są właścicielami ponad 50% wszystkich lasów w tamtym
regionie, wybór rębaka do gałęzi nie jest prostą sprawą.

Rębak do gałęzi, model elektryczny
fot. Hecht
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Problemem jest na pewno wybór odpowiedniego sprzętu, dopasowanego zarówno do potrzeb jak
i możliwości finansowych rolnika. Inni rolnicy zapewne potrzebują urządzenia sprawdzającego się
ogrodzie z kilkoma drzewkami ozdobnymi. W zależności od sytuacji należy odpowiedzieć sobie na
pytanie: czy wybrać rębak do gałęzi ciągnikowy, czy też rębak elektryczny?

Oferta dla profesjonalistów
O wyborze rębaka do gałęzi decyduje wiele czynników. Przede wsz>Oferta dla profesjonalistów
d oraz sposób rozdrabniania gałęzi. Rębak napędzany WOM musi być przystosowany do
posiadanego w gospodarstwie ciągnika. Tego typu rębaki do gałęzi są dopasowane przede
wszystkim do jego mocy. Zupełnie inaczej przedstawia się sprawa z rębakami o napędzie
elektrycznym, korzystającymi z energii w gospodarstwie. Biorąc pod uwagę rozterki związane
z podjęciem decyzji warto zajrzeć na forum agrofoto.pl gdzie użytkownicy rębaków dzielą się swoimi
doświadczeniami.

Rębak do gałęzi – kryteria wyboru
Ważnym elementem decydującym o tym, jaki rębak do gałęzi wybieramy, jest przede wszystkim
>Rębak do gałęzi – kryteria wyboru
e. Jeśli chcemy, aby rozdrabniacz współpracował z naszym ciągnikiem, warto zainteresować się
modelami przystosowanymi do współpracy z wałkiem obrotu mocy. Takie rozwiązanie jest
szczególnie przydatne rolnikom pozyskującym w lesie drewno opałowe. Jeśli natomiast
wykorzystujemy rębak do gałęzi na terenie gospodarstwa, to alternatywą jest rozdrabniacz
z napędem elektrycznym. Istotnym czynnikiem przy wyborze rębaka jest sposób obróbki drewna.
Trzeba podjąć decyzję, czy bardziej zależy nam na zrębkach, czy na kawałkach drewna.

Rębak do gałęzi walcowy czy tarczowy?
Jeśli zależy nam na drewnie opałowym o długości kilkunastu lub kilkudziesięciu centymetrów,
kupujemy rozdrabniacz walcowy. Tu zwracamy uw>Rębak do gałęzi walcowy czy tarczowy?
st to o tyle istotne, że liczba noży decyduje o długości kawałków drewna przepuszczonego przez
rębak. Krótko mówiąc, ten typ rozdrabniacza do gałęzi łatwego przygotowuje drewno opałowe.
Z kolei rębak do gałęzi tarczowy to urządzenie przetwarzające materiał drzewny w zrębki. Tak
powstały produkt wykorzystujemy po pierwsze jako opał, po drugie jako materiał do produkcji
kompostu i wreszcie jako podsypkę pod rośliny.
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Gdzie kupić rębak do gałęzi?
Na rynku znajdujemy sporo ofert na rozdrabniacz do gałęzi. Często urządzenie można kupić
w popularnych sieciach sklepów budowlanych, no i oczywiście bezpośrednio u producenta. Ciekawą
i urozm>Gdzie kupić rębak do gałęzi?
c.com/produkty/rebaki-walcowe/" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer">rębaków do
gałęzi oraz do drewna prezentuje firma Rement CNC Technology.

Rębak do gałęzi WOM R-80 z firmy Rement CNC Technology
fot. REMET CNC TECHNOLOGY SP. Z O.O.

– Produkujemy ich ponad 80 modeli, więc wybór jest naprawdę duży – informuje dyrektor d/s
sprzedaży. – Wytwarzany u nas rębak do gałęzi może mieć różny napęd. Klient ma do wyboru
napęd za pomocą wałka WOM, silnika spalinowego lub elektrycznego. W zależności od
zapotrzebowania rozdrabniacz może przerabiać gałęzie na zrębki lub kawałki drewna. Spośród
naszych wyrobów najbardziej polecam rolnikom modele R-120 (cena – 3950,00 zł) lub R-100. Oba
napędzane ciągnikiem – zachęca dyrektor d/s sprzedaży.
Poza tym firma oferuje załatwienie wszelkich formalności za pomocą komputera lub telefonu. Rębak
dostarcza się do gospodarstwa kurier. Na zakupiony sprzęt udzielana jest gwarancja oraz serwis
i części zamienne. Urządzenie nabyć w formie bezgotówkowej – w kredycie czy leasingu.

Co oferują inni sprzedawcy?
Ciekawą ofertę rębaków do gałęzi oraz wszelkiego rodzaju drewna znajdziemy na stronie
traktor.com.pl – Naszymi klientami w dużej mierze są rolnicy – zapewnia przedstawi>Co oferują inni
sprzedawcy?
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przedajemy rębaki głównie z WOM lub silnikami diesla. Rolnikom polecamy do ciągnika tarczowy
Rębak WC8, bardzo bezpieczny w obsłudze z dobrą frakcją zrębków nadającą się do pieców c.o.
Nie ma oczywiście potrzeby wydawania dużych pieniędzy, gdy w gospodarstwie jest kilka drzewek
czy żywopłot. Tu wystarczy np. elektryczny rębak czeskiej firmy Hecht lub każdej innej mającej swój
sprzęt w marketach budowlanych. Przykładowo HECHT 6284 XL kosztuje ok. 679,00 zł. Te
niewielkie urządzenia z łatwością rozdrabniają gałęzie. Otrzymywany produkt – zrębki, używamy jako
kompost lub podsypkę pod krzewy.

Podsumowanie
Rębak do gałęzi to z pewnością urządzenie przydatne w gospodarstwie rolnym. Dzięki niemu
pozyskujemy materiał opałowy i utrzymujemy porządek w obejściu. Otrzymywane zrębki są
pożądanym materiałem w gospodarstwie a nawet przedmiotem sprzedaży. Krótko mówiąc, rębak jest
bardzo pożytecznym, a może nawet niezbędnym urządzeniem dla rolnika.
O >Podsumowanie
rzeczytasz również w materiale – Rębak do gałęzi: kupić czy zrobić samemu?

Czy artykuł był przydatny?
Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować
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Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

4/5

AgroFakt.pl
Najświeższe wiadomości dla rolnika : dotacje, zmiany w prawie, porady i testy maszyn.
Kliknij i sprawdź, czym żyje polska wieś i polskie rolnictwo!
https://www.agrofakt.pl

5/5
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

