
Najboljši Nemški sekalci za les!

Jensen

Več kot 130 let izkušenj v razvoju in 
izdelavi sekalcev za les

Zakaj Jensen?
- Nemški razvoj in izdelava - Visoka kvaliteta

- Kompaktni stroji
- Izjemna zanesljivost - Enostavna uporaba
- Več kot 100 letne izkušnje

www.agrometal.si



Najboljši Nemški sekalci za les!

A 540

A 328

Diskasti sekalec za les A 328 se priklopi na traktorski
                   trotočkovni priklop in z njim lahko sekate
                   les do premera 20 cm. Tako vejevje, kot 
                                                                   večje dele lesa bosta hidravlično nadzorovana zobničasta valja,
                                                                   potegnila iz vhodnega lijaka do diska, ki ima še večjo vztrajnost,
                                                                   kar pripomore k manjšim tresljajem ob sekanju, manjši  
                                                                   potrebni moči traktorja in posledično k prihranku ob manjši
                                                                   porabi goriva.                            
                                                                                                                                  Sekalec ima vgrajeno inovativno 
                                                                                                                                                        tehnologijo prilagajanja 
                                                                                                                                                        zobničastih vhodnih valjev za  
                                                                                                                                                        izredno hitro in učinkovito 
                                                                                                                                                        podajanje lesa do diska.

Robustno ohišje sekalca zagotavlja tiho delovanje 37 KM diesel motorja Kubota. Širok 
vhodni lijak z avtomatskim mehanskim varovalom omogoča sekanje vejevja, sinhronično 
in hidravlično nadzorovana zobničasta valja pa s škarjastim gibanjem skrbita za podajanje 
lesa (do Æ 19 cm) v disk z odprtim sistemom nastavljivih nožev - ta sistem preprečuje 
                                                                             zaustavljanje materiala ob disku. 

                                                                             Izmetne lopatice, ki so privarjene na disk 
                                                                             delujejo po  principu veternice in tako
                                                                             izpodrivajo zrak z sekanci in ostanki ven.

                                                                             Preko samostojnega hidravličnega sistema 
                                                                             nadzorujete smer gibanja zobničastih
                                                                             podajalnih valjev (naprej - nazaj - stop) in
                                                                             velikost sekancev (od 5 do 20 mm).

Sekalec

 

A540

 

Max premer lesa

 

190 mm

 

Motor

 

Kubota, 37 KM

 

Podajalna odprtina

 

210x190 mm

 

Velikost sekancev 

 
5-20 mm

 

Velikost diska 
 

650x30 mm
 

Teža diska  120 Kg  
Št. nožev na disku

 
2

 
Delovna zmogljivost

 

18 m3/uro

 
Vhodni lijak

 

1000x800 mm

 

Mere (DxŠxV)

 

3400x1500x2600 mm

 

Teža 

 

1200 Kg

 

 
Sekalec

 

A328

 

Max premer lesa

 

200

 

mm

 

Min potrebna moč 
traktorja

 

41 KM

 

Podajalna odprtina

 

280x200

 

mm

 

Velikost sekancev 

 
5-20 mm

 

Velikost diska  820x30 mm  
Teža diska 

 
170 Kg

 Št. nožev na disku

 

2

 
Delovna zmogljivost

 

25

 

m3/uro

 

Vhodni lijak

 

1150x800 mm

 

Mere (DxŠxV)

 

2350x1350x2700 mm

 

Teža 

 

900

 

Kg

 

 



Najboljši Nemški sekalci za les!

JT 600

Bobnasti sekalec Jensen JT 600 
je povsem nov model namenjen
profesionalni rabi, ki združuje 
inovativno tehnologoijo in več 
kot 100-letne izkušnje v izdelavi 
sekalcev tega Nemškega 
proizvajalca.

 
  

                                  Boben s premerom 60 cm in s 6 noži v vrsti omogoča 

               izdelavo sekancev iz lesa premera do Æ 40 cm.
Kljub temu, da je močan in hiter sekalec, zaradi izredno velike 
vztrajnostne moči za delo z njim zadostuje že traktor moči 
102 KM. Izbirate lahko med več različnimi velikostmi mrež za 
sekance in med različnimi prikolicami, na katerih je stroj 
nameščen. Po želji uporabnika se lahko ob sekalec 
namesti tudi nakladalec za les različnih velikosti in modelov.

ZMOGLJIV · HITER  MOČNA KONSTRUKCIJA  ·

Sekalec

 

JT 600

 

Max premer lesa

 

400

 

mm

 

Min potrebna moč 
traktorja

 
102

 

KM

 

Podajalna odprtina

 
560x400

 
mm

 
Premer bobna  600 mm  
Št. nožev na bobnu

 
6

 
v vrsti

 Mreža

  

40x40 mm

 
Mere (DxŠxV)

 

3980x2530x3670 mm

 

Teža 

 

3800-4200 Kg

 

 



Najboljši Nemški sekalci za les!

JENSEN - PREDNOSTI

Vsi deli ohišja so iz 
trpežnega jekla

Izbirate lahko med traktorskim 
   priklopom, namestitvijo na 
   prikolico ali na gosenice

Edinstven sistem diska
omogoča samočiščenje
ohišja (primerno tudi za
sekanje vej, listja...)

Za dostop do ohišja sekalca
odvijete samo 2 vijaka

Edinstven sistem uravnavanja
podajalnih zobničastih valjev, 
za lažji vhod lesa do nožev,
ki poteka hitro in učinkovito

Avtomatska hidravlična 
varnostna zavora 
(brez elektronike)

Centralna enota preprečuje
preobremenitev sekalca, 
šteje ure, nadzoruje obrate...Prenosi potekajo 

preko klinastih 
jermenov, 
kar preprečuje 
prenos vibracij
na traktor/motor.

Dvojni rezalni kot na nožih, ki so izdelani iz vrhunskega, 
legiranega jekla, omogoča hitro in kvalitetno sekanje.
Prvi kot noža razcepi les, drugi pa ga odreže - to se odraža
na manjši porabi in bolj tihem delovanju.


