
The reliable brand!

Soluții de tocare pentru prelucrarea 
economică a deșeurilor din lemn 

Prima opțiune pentru tocarea 
deșeurilor din lemn
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Fiabil, robust și durabil. Așa ar trebui să fie un tocător 
pentru lemn. UNTHA este specialistul pentru tocătoare 
personalizate, care sunt adaptate exact nevoilor firmelor 
de prelucrare și exploatare a lemnului.

Compania activează de peste 50 de ani aplicând 
principiul mărcii de încredere. Acest know-how face ca 
UNTHA să fie în mod clar prima opțiune pentru tocarea 
de biomasă.

Indiferent că este vorba despre o tâmplărie mică, exploa-
tare ocazională sau mari jucători din industria lemnului 

Prima opțiune pentru tocarea 
deșeurilor din lemn

cu regim de lucru în mai multe schimburi - UNTHA are 
pentru orice necesitate soluția eficientă de tocare. Datorită 
capacității ridicate de producție în cadrul uzinei Kuchl, 
UNTHA poate aborda în mod optim cerințele individuale 
și poate realiza soluții personalizate. Totul provine dintr-o 
singură sursă, de la planificare până la punerea în func-
țiune cu toate dotările suplimentare periferice necesare.

Marcajul CE reprezintă garanția unui produs executat și 
pus în funcțiune conform normelor UE în vigoare și, prin 
urmare, poate fi implementată într-o manieră simplă. 
Cea mai importantă caracteristică a produselor UNTHA 

este durabilitatea. Specialistul în tocătoare din Austria 
din este singurul producător din domeniu care oferă o 
garanție de 3 ani pentru toate tocătoarele de lemn, ofe-
rind suplimentar siguranță privind fiabilitatea produsului.
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Valorificați energia care este stocată 
în deșeurile dumneavoastră de lemn

Fie că este vorba despre tocătură din lemn de foioase sau 
furnir, cu tocătoarele noastre fiabile vă asigurați că deșeuri-
le dumneavoastră sunt tocate eficient și economic. Obtineți 
tocătură de lemn omogenă, ideală pentru mașinile de bri-
chetat sau centralele termice cu alimentare automată.

Tocare Transport*

Comercializarea de 
brichete de lemn

Recuperare de căldură pen-
tru încălzirea clădirilor sau a 

uscătoarelor de cherestea

Brichetare

Ardere

Transport*Depozitare

Ardere în centrale termice

Vânzarea tocăturii 
din coajă

Obținerea tocăturii din coajă 
pentru amenajarea grădinilor

Posibilități de reciclare a deșeurilor de lemn

Transport cu șnec, bandă de transport, transportoare cu lanț, prin exhaustare, …

Siloz
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Sisteme de tăiere UNTHA 
recunoscute

Suport port-cuțit înșurubat 

Suporturile de cuțite înșurubate și interschimbabile pot fi 

înlocuite rapid și ușor în caz de deteriorare (de ex. din 

cauza pieselor de metal care ajung în tocător).

Contracuțit principal de tăiere, rezistent la uzură

Contracuțitul principal de tăiere reversibil (exceptând 

modelele LR 520 și LR 630) asigură costuri reduse de 

mentenanță.

Cuțite amovibile reutilizabile 

Fiecare față are o durată de viață foarte lungă, reducând la minim 
lucrările de mentenanță. Forma aplatizată a tăișului asigură un randament 
mai ridicat, o rezistență mai mare la uzură și nu este sensibilă la corpurile 
străine metalice. 

Formă netedă a arborelui

Arborele neted, din oțel masiv, permite cuțitelor să 

pătrundă în material mai adânc decât un arbore 

profilat. Obținem astfel ca rezultat o alimentare mai 

eficientă cu material.

Tăiere prin rașchetare

Forma unică a cuțitelor amovibile asigură o “tăiere prin rașchetare”. Mașina 

necesită o putere mai redusă și obține o capacitate mai mare de prelucrare.

Sistem de tăiere cu un arbore:
La dezvoltarea sistemului de tăiere cu 1 arbore, s-a 
pus un accent deosebit pe tocarea eficientă, durata 
lungă de viață a cuțitelor amovibile și necesarul minim 
de întreținere. Împreună cu acționarea puternică - atât 
cu, cât și fără împingător - asigură tocarea fiabilă a 
deșeurilor din lemn. 
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Sistem de tăiere cu turație redusă

Unitatea de tăiere este deosebit de rezistentă la corpurile străine 

metalice și impresionează prin nivelul de zgomot și emisiile de 

praf reduse. 

Adaptare individuală 

Sistemul de tăiere poate fi adaptat individual 

la materialul de intrare.

Deosebit de economică 

Unitatea de tăiere are o durată lungă de viață de câteva 

mii de ore.

Structură compactă

Tocătorul este ușor de integrat în liniile de

producție existente

Sistem de tăiere cu 4 arbori
Sistemul de tăiere cu 4 arbori recunoscut și patentat a fost 
dezvoltat special pentru condiții dificile. Discurile de tocare 
sunt rezistente la corpuri străine, fiind concepute pentru o 
funcționare continuă intensivă și sunt deosebit de economice 
datorită duratei de viață îndelungate. 
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Soluția optimă pentru fiecare 
aplicație

În funcție de aplicație, de volumul de deșeuri și de locul de 
instalare, există diferite sisteme de tocare pentru care puteți 
opta.

Sistem de tocare cu 1 arbore fără 
împingător 
Materialul este aspirat automat de arbore datorită geometriei 
speciale a cuvei și a mecanismului de tăiere și mărunțit pe con-
tracuțit și sita perforată.

Sistem de tocare cu 1 arbore cu  
împingător orizontal
În timpul procesului de tocare, împingătorul orizontal acționat 
hidraulic împinge materialul, în funcție de sarcină, spre arborele 
cu cuțite amovibile, care toacă materialul împingându-l spre 
contracuțit și sita perforată.

Sistem de tocare cu 1 arbore și împingător 
pivotant
În timpul procesului de tocare, împingătorul pivotant acționat 
hidraulic împinge materialul, în funcție de sarcină, spre arborele 
cu cuțite amovibile interschimbabile, care mărunțește materialul 
împingându-l spre contracuțit și sita perforată.

Sistem de tocare cu 4 arbori 
După ce a fost introdus în unitatea principală de tăiere ma-
terialul care urmează a fi mărunțit este  pre- și post mărunțit 
într-un singur proces de tocare. 
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Prezentare generală a pro-
duselor și aplicații posibile 

Lr520

Sistem de tocare cu 1 arbore

Lr700

Sistem de tocare cu 1 arbore

rS30/rS40

Sistem de tocare cu 4 arbori

Lr630

Sistem de tocare cu 1 arbore

Lr1000/Lr1400

Sistem de tocare cu 1 arbore

Pentru micile ateliere de prelucrare a lemnului

 » Lemn de foioase și rășinoase, OSB, PAL,  
MDF, furnir 

COMPACT ȘI FIABIL 

Pentru firme de prelucrare a lemnului medii și 
ateliere de tâmplărie

 » Lemn de foioase și rășinoase, OSB, PAL, MDF, 
furnir, resturi din retezare

COMPACT ȘI CU UTILIZARE UNIVERSALĂ

Pentru industria de prelucrare și exploatare 
a lemnului 

 »  în principal bucăți din lemn masiv din linia  
de producție 

Pentru fabrici de cherestea 
 » în principal coajă de rășinoase

FIABILITATE PENTRU MULȚI ANI

Pentru ateliere de tâmplărie

 » Lemn de foioase și rășinoase, OSB, PAL,  
MDF, furnir 

CAPACITATE RIDICATĂ ȘI PREȚ REDUS 

Pentru industria de prelucrare și exploatare a 
lemnului

 » Lemn de foioase și rășinoase, OSB, PAL, MDF, 
furnir, resturi din retezare, paleți

Pentru fabrici de cherestea 
 » Resturi din retezare de 0,9 – 1,3 m lungime 

FOARTE PERFORMANT, PENTRU UN RANDA-
MENT CONSTANT RIDICAT 
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Tehnologia puternică combinată cu binecunoscuta calitate 
UNTHA fac din LR520 nu doar cel mai fiabil tocător de lemn 
din clasa sa, ci și unul cu prețul cel mai accesibil.

Modelul LR520 este un tocător cu 1 arbore, care a fost dez-
voltat special pentru micile ateliere de prelucrare a lemnului. 
Datorită construcției sale unice fără împingător, tocătorul 
necesită foarte puțin spațiu și operațiuni minime de mente-
nanță. 

Conceptul de acționare puternic, combinat cu sistemul de 
tăiere recunoscut UNTHA, asigură un proces de tocare 
fiabil. Modelul LR520 toacă fără efort toate tipurile de  
deșeuri din lemn, panouri din fibre și așchii lungi. Produsul  
final omogen rezultat în urma tocării este ideal pentru ardere 
într-un sistem de încălzire cu tocătură de lemn sau pentru 
producția de brichete. 

Puterea redusă a motorului și oprirea automată la mersul în 
gol reduc semnificativ costurile de energie electrică.

Materiale prelucrate
 » Lemn foioase și rășinoase 

 » OSB 
 » PAL 
 » MDF 
 » Furnir 
 » etc. 

Lr520
Sistem de tocare cu 1 arbore 
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*) în funcție de proprietățile materialului și de diametrul sitei perforate
Toate dimensiunile în mm

Putere motor

Ø Arbore

Turația arborelui

Număr plăcuțe amovibile

Cuvă de umplere

Ø racord exhaustare

viteza aerului exhaustat

Greutate

Nivel emisii fonice în funcție de gradul de încărcare LPA 1 m

Ø sită perforată

Capacitate*

kW

mm

rot./min

buc.

mm

mm

m/s

kg

dB (A)

mm

mst/h

1 x 11

248

85

14

516 x 830

160

22

cca. 650

82

12 - 30

Până la 1
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Sistem de tăiere fiabil și economic

Diametrul mare al arborelui (248 mm) și suprafața mare a sitei asigură o capacitate mare. 

Suporturile port- cuțit înșurubate și interschimbabile pot fi înlocuite rapid și ușor în caz de deteriorare  

(de ex. din cauza bucăților de metal mari ajunse în cuvă). Un spațiu de tocare precis între contracuțit și 

cuțitele amovibile asigură o mărunțire eficientă.

Sită perforată rezistentă la uzură

În funcție de necesar, sitele perforate diferite asigură obținerea de tocătură de lemn de o anumită mărime. 

Tocătura obținută este transportată ulterior printr-o tubulatură de exhaustare sau un șnec de transport. 

Construcția specială a sitei perforate asigură obținerea tocăturii de lemn uniforme, care este ideală pentru 

brichetare sau ardere într-o centrală termică cu tocătură de lemn.

Geometrie unică a cuțitelor amovibile

Cuțitele amovibile reutilizabile au o durată lungă de viață. Geometria lor unică de tăiere asigură o „tăiere prin așchiere“ și astfel o 

mărunțire eficientă – chiar și a lemnului umed. 

Contactul mulat dintre cuțitul amovibil și suportul port-cuțit împiedică deformarea șurubului de fixare. Acesta poate fi îndepărtat cu ușurință 

chiar și după multe ore de funcționare.

Avantajele dumneavoastră dintr-o privire
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Design fără împingător

Construcția fără împingător (cuva în formă de pâlnie și sistemul de tăiere) are ca 

rezultat o construcție foarte compactă și cu un necesar de spațiu redus (spațiu necesar 

< 1 m²). Tocătorul nu necesită operațiuni de mentenanță dese.

Concept de acționare eficient energetic și fără defecțiuni

Transmisia cu curea și amortizoarele din elastomer fiabile, certificate absorb șocurile și vibrațiile și asigură 

funcționarea lină a mașinii. Unitatea de acționare este protejată de un mecanism automat de rotire inversă 

precum și de un mecanism de detectare a corpurilor străine și de oprire automată. Mecanismul automat 

oprește mașina atunci când este la ralanti, reducând astfel costurile de energie.

Reprezentare simbolică LR520

Opționale

Dotări speciale mecanice
 » Extragere cu șnec elicoidal

Dotări speciale electrice
 » Extensie calculator comandă  

(barieră luminoasă) 

 » Integrarea dispozitivelor periferice în sistemul 
de comandă 

 » Controlul pornirii exhaustării

 » Pornire automată 

Accesorii
 » Cadru suport sub tocător 

 » Diferite sisteme de extragere  
(bandă transportoare, ...) 

 » Diverse separatoare de metal 

Service
 » Pachete fără griji UNTHA (Basic, Standard, 

Profesional): Asigurați-vă că mașinile rămân 
întotdeauna în stare tehnică perfectă și gata de 
funcționare 

Garanție unică 

Vă oferim o garanție de 3 ani* ca dovadă a calității remarcabile a produsului. Multe companii 

cunoscute au încredere deja în această calitate. 

*3 ani sau 2000 de ore, prima condiție atinsă 

ANI
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Modelul LR630 este un adevărat clasic printre tocătoarele 
cu 1 arbore și convinge prin structura sa robustă și raportul 
foarte bun calitate preț. Este utilizat de regulă în ateliere de 
tâmplărie care prelucrează cantități mici spre medii de de-
șeuri din lemn.

Conceptul sistemului de acționare performant, un împin- 
gător orizontal puternic și sistemul de tăiere UNTHA recu- 
noscut asigură un proces de mărunțire fiabil. Produsul final 
omogen rezultat în urma tocării este ideal pentru ardere într-o 
centrală termică cu tocătură de lemn sau pentru producția de 
brichete de lemn.

O putere instalată redusă pentru antrenare și o protecție la 
mersul în gol integrate reduc semnificativ costurile cu energia.

Gama de aplicații
 » lemn de foioase și rășinoase
 » OSB
 » PAL
 » MDF
 » Furnir
 » etc.

Lr630
Sistem de tocare cu 1 arbore
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DATE TEHNICE

Putere motor

Putere motor hidraulic împingător

Ø Arbore

Turația arborelui

Număr plăcuțe amovibile

Cuvă de umplere 

Ø racord exhaustare

viteza aerului exhaustat

Greutate

Nivel emisii fonice în funcție de gradul de încărcare LPA 1 m 

Ø sită perforată

Capacitate* 

11/15/18,5

0,75

248

85 - 98

17

624 x 792

160

28

cca. 1.300

82

15 - 30

Până la 2

kW

kW

mm

rot./min 

buc.

mm

mm

m/s

kg

dB (A)

mm

mst/h 

*) în funcție de proprietățile materialului și de diametrul sitei perforate 
Toate dimensiunile în mm 
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Geometrie unică a cuțitelor amovibile

Cuțitele amovibile reutilizabile au o durată lungă de viață. Geometria lor unică de tăiere asigură o „tăiere prin așchiere“ și 

astfel o mărunțire eficientă – chiar și a lemnului umed. 

Contactul mulat dintre cuțitul amovibil și suportul port-cuțit împiedică deformarea șurubului de fixare. Acesta poate fi îndepărtat 

cu ușurință chiar și după multe ore de funcționare.

Sistem de tăiere fiabil și economic

Diametrul mare al arborelui (248 mm) și suprafața mare a sitei asigură o capacitate mare. 

Suporturile port- cuțit înșurubate și interschimbabile pot fi înlocuite rapid și ușor în caz de deteriorare 

(de ex. din cauza bucăților de metal mari ajunse în cuvă). Un spațiu de tocare precis între contracuțit și 

cuțitele amovibile asigură o mărunțire eficientă.

Sită perforată rezistentă la uzură 

În funcție de necesar, sitele perforate diferite asigură obținerea de tocătură de lemn de o anumită mărime. 

Tocătura obținută este transportată ulterior printr-o tubulatură de exhaustare sau un șnec de transport. 

Construcția specială a sitei perforate asigură obținerea tocăturii de lemn uniforme, care este ideală pentru 

brichetare sau ardere într-o centrală termică cu tocătură de lemn.

Avantajele dumneavoastră dintr-o privire
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Reprezentare simbolică LR630

Concept de acționare eficient energetic și fără defecțiuni

Transmisia cu curea și amortizoarele din elastomer fiabile, certificate absorb 

șocurile și vibrațiile și asigură funcționarea lină a mașinii. Unitatea de 

acționare este protejată de un mecanism automat de rotire inversă precum 

și de un mecanism de detectare a corpurilor străine și de oprire automată. 

Mecanismul automat oprește mașina atunci când este la ralanti, reducând 

astfel costurile de energie.

Sistem puternic cu împingător

Împingătorul puternic presează lemnul în funcție de încărcare spre arbore și asigură o 

aprovizionare constantă cu material. Agregatul hidraulic este protejat în batiul mașinii, fiind 

ușor accesibil.

Garanție unică 

Vă oferim o garanție de 3 ani* ca dovadă a calității remarcabile a produsului. Multe companii 

cunoscute au încredere deja în această calitate. 

*3 ani sau 2000 de ore, prima condiție atinsă 

Opționale

Dotări speciale mecanice
 » Extragere cu șnec elicoidal 

Dotări speciale electrice
 » Extensie calculator comandă  

(barieră luminoasă) 

 » Integrarea dispozitivelor periferice în sistemul 
de comandă 

 » Controlul pornirii exhaustării

 » Pornire automată 

Accesorii
 » Cadru suport sub tocător 

 » Diferite sisteme de extragere  
(bandă transportoare, ...) 

 » Diverse separatoare de metal 

Service
 » Pachete fără griji UNTHA (Basic, Standard, 

Profesional): Asigurați-vă că mașinile rămân 
întotdeauna în stare tehnică perfectă și gata 
de funcționare 

ANI
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Modelul LR700 este un tocător cu 1 arbore conceput 
pentru o gamă largă de aplicații. Clienții sunt entuziasmați 
de construcția compactă și de aplicațiile universale.
Împingătorul pivotant puternic și fiabil împreună
cu sistemul de tăiere recunoscut UNTHA asigură tocarea
fiabilă a diferitelor specii și cantități de lemn.

Batiul robust al mașinii și utilizarea componentelor de
înaltă calitate asigură o durată lungă de viață. Datorită
structurii compacte, mașina necesită doar un spațiu redus
pentru instalare.

Sistemul de acționare cu cuplu mare, în combinație cu
viteza mare a împingătorului, asigură o capacitate foarte 
ridicată.  Produsul final omogen rezultat în urma tocării este 
ideal pentru ardere într-o centrală termică cu tocătură de 
lemn.

Gama de aplicații
 » Lemn foioase și rășinoase
 » OSB
 » PAL
 » MDF
 » Furnir
 » capete din retezare
 » etc.

Lr700
Sistem de tocare cu 1 arbore
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Putere motor

Putere motor hidraulic împingător

Ø Arbore

Turația arborelui

Număr plăcuțe amovibile

Cuvă de umplere 

Ø racord exhaustare

viteza aerului exhaustat

Diametru gură exhaustare recomandată

Greutate

Nivel emisii fonice în funcție de gradul de încărcare LPA 1 m 

Ø sită perforată

Capacitate*

kW

kW

mm

rot./min

buc.

mm

mm

m/s

mm

kg

dB (A)

mm

mst/h

18,5/22

1,1

300

98

19

700 x 1.065

200

28

200

cca. 1.800

82

15 - 40

Până la 6

*) în funcție de proprietățile materialului și de diametrul sitei perforate 
Toate dimensiunile în mm 

DATE TEHNICE
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Sistem de tăiere fiabil și economic

Diametrul mare al arborelui (300 mm), suprafața mare a sitei și folosirea unui contra-cuțit asigură o 

capacitate mare. 

Suporturile port- cuțit înșurubate și interschimbabile pot fi înlocuite rapid și ușor în caz de deteriorare 

(de ex. din cauza bucăților de metal mari ajunse în cuvă). Un spațiu de tocare precis între contracuțit 

și cuțitele amovibile asigură o mărunțire eficientă. Contra-cuțitul principal poate fi întors și poate fi 

schimbat ușor.

Sită perforată rezistentă la uzură

În funcție de necesar, sitele perforate diferite asigură obținerea de tocătură de lemn de o anumită 

mărime. Tocătura obținută este transportată ulterior printr-o tubulatură de exhaustare sau un șnec de 

transport. 

Construcția specială a sitei perforate asigură obținerea tocăturii de lemn uniforme, care este ideală 

pentru brichetare sau ardere într-o centrală termică cu tocătură de lemn.

Geometrie unică a cuțitelor amovibile

Cuțitele amovibile reutilizabile au o durată lungă de viață. Geometria lor unică de tăiere asigură o „tăiere prin așchiere“ și astfel o 

mărunțire eficientă – chiar și a lemnului umed. 

Contactul mulat dintre cuțitul amovibil și suportul port-cuțit împiedică deformarea șurubului de fixare. Acesta poate fi îndepărtat cu 

ușurință chiar și după multe ore de funcționare.

Avantajele dumneavoastră dintr-o privire
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Garanție unică 

Vă oferim o garanție de 3 ani* ca dovadă a calității remarcabile a produsului. 

Multe companii cunoscute au încredere deja în această calitate. 

*3 ani sau 2000 de ore, prima condiție atinsă 

Concept de acționare eficient energetic și fără defecțiuni

Transmisia cu curea și amortizoarele din elastomer fiabile, certificate, absorb 

șocurile și vibrațiile și asigură funcționarea lină a mașinii. Unitatea de 

acționare este protejată de un mecanism automat de rotire inversă precum 

și de un mecanism de detectare a corpurilor străine și de oprire automată. 

Mecanismul automat oprește mașina atunci când este la ralanti, reducând 

astfel costurile de energie.

Împingător pivotant puternic și rezistent la uzură

Împingătorul pivotant puternic și rezistent la uzură presează deșeurile de 

lemn spre arbore în funcție de sarcină și asigură o aprovizionare constantă 

cu material. Două pistoane hidraulice de comprimare asigură o închidere 

uniformă a împingătorului pivotant. Ghidajul culisant nu necesită operațiuni 

de mentenanță și este rezistent la uzură. Dotarea standard rapidă a sistemului 

hidraulic asigură un randament ridicat.

Unitatea hidraulică este protejată și ușor accesibilă, fiind montată în cadrul / 

batiul mașinii. Datorită structurii compacte, mașina are un necesar redus de 

spațiu pentru instalare.

Opționale

Dotări speciale mecanice
 » Al doilea rând de cuțite pe arbore pentru o 

capacitate mărită

 » Podea a împingătorului profilat pentru  
materiale subțiri 

 » Extragere cu șnec elicoidal

Dotări speciale electrice
 » Extensie calculator comandă (barieră luminoasă, 

comandă cu intrare externă, Sistem BUS ...) 

 » Integrarea dispozitivelor periferice în sistemul  
de comandă 

 » Controlul pornirii exhaustării

 » Pornire automată 

Accesorii
 » Cadru suport sub tocător 

 » Diferite sisteme de extragere  
(bandă transportoare, ...) 

 » Diverse separatoare de metal 

Service
 » Pachete fără griji UNTHA (Basic, Standard, 

Profesional): Asigurați-vă că mașinile rămân 
întotdeauna în stare tehnică perfectă și gata de 
funcționare

Reprezentare simbolică LR700

ANI
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LR1000/LR1400 se caracterizează prin fiabilitate ridicată 
și performanță crescută. Cele mai cunoscute modele care 
reprezintă clasa LR sunt deosebit de apreciate pentru 
aplicațiile solicitante care necesită o capacitate foarte 
ridicată.

Datorită fiabilității ridicate, acestea sunt utilizate în tâmplării, 
fabrici de cherestea și în industria lemnului, unde se 
acumulează cantități mari de deșeuri din lemn. Produsul final 
omogen rezultat în urma tocării este ideal pentru ardere într-o 
centrală termică cu alimentare automată sau pentru producția 
de brichete de lemn. 

Gama de aplicații
 » Lemn foioase și rășinoase 
 » OSB 
 » PAL 
 » MDF 
 » Furnir 
 » Lemn din retezări 
 » Paleți 
 » etc

Lr1000/1400
Sistem de tocare cu 1 arbore



LR1000 LR1400
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H

T1
T B

B1

B   (mm)

B1 (mm)

H   (mm)

T   (mm)

T1 (mm)

Date tehnice

Putere motor

Putere motor hidraulic împingător

Putere motor șnec de transport

Ø Arbore

Turația arborelui

Număr plăcuțe amovibile

Cuvă de umplere 

Ø racord exhaustare

viteza aerului exhaustat

Diametru gură exhaustare recomandată

Greutate

Nivel emisii fonice în funcție de gradul de încărcare LPA 1 m 

Ø sită perforată

Capacitate*

*) în funcție de proprietățile materialului și de diametrul sitei perforate
1) la carcasa mașinii înclinată la 45°

22/30/2 x 18,5

1,1/1,1/1,5

0,55

300

98

27/54

1.000 x 1.050/1.6001)

200

250

28

250

2.400 - 2.700

cca. 82

15 - 40

Până la 8

kW

kW

kW

mm

rot./min 

buc.

mm

mm

mm

m/s

mm

kg

dB (A)

mm

mst/h

30/2 x 22/2 x 30

1,5/1,5/1,5

0,55

300

98

38/76/114

1.400 x 1.050/1.6001)

200

250

28

250

2.800 - 3.500

cca. 82

15 - 40

Până la 10

DATE TEHNICE

Toate dimensiunile în mm

LR1000 LR1400TIP MAȘINĂ 
DIMENSIUNI

1.630/2.010

1.000

1.630

1.704

1.050

2.030/2.406

1.400

1.645

1.704

1.050
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Sistem de tăiere fiabil și economic

Diametrul mare al arborelui (300 mm), suprafața mare a sitei și folosirea unui contra-cuțit asigură o 

capacitate mare. 

Suporturile port- cuțit înșurubate și interschimbabile pot fi înlocuite rapid și ușor în caz de deteriorare (de 

ex. din cauza bucăților de metal mari ajunse în cuvă). Un spațiu de tocare precis între contracuțit și cuțitele 

amovibile asigură o mărunțire eficientă. Contra-cuțitul principal poate fi întors și poate fi schimbat ușor.

Construcție compactă și robustă

Batiul robust al tocătorului și utilizarea componentelor de înaltă calitate asigură o durată lungă  

de viață. Datorită structurii compacte, mașina are un necesar redus de spațiu pentru instalare.

Sită perforată rezistentă la uzură

În funcție de necesar, sitele perforate diferite asigură obținerea de tocătură de lemn de o anumită mărime. 

Tocătura obținută este transportată ulterior printr-o tubulatură de exhaustare sau un șnec de transport. 

Construcția specială a sitei perforate asigură obținerea tocăturii de lemn uniforme, care este ideală pentru 

brichetare sau ardere într-o centrală termică cu tocătură de lemn.

Sistem performant de extragere a tocăturii

Un șnec transportor elicoidal integrat ca standard asigură extragerea fiabilă a materialului.

Avantajele dumneavoastră 
dintr-o privire

Geometrie unică a cuțitelor amovibile

Cuțitele amovibile reutilizabile au o durată lungă de viață. Geometria lor unică de tăiere asigură o „tăiere prin așchiere“ și astfel o 

mărunțire eficientă – chiar și a lemnului umed. 

Contactul mulat dintre cuțitul amovibil și suportul port-cuțit împiedică deformarea șurubului de fixare. Acesta poate fi îndepărtat cu 

ușurință chiar și după multe ore de funcționare.
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Opționale

Dotări speciale mecanice
 » Cuvă de alimentare înclinată la 45° pentru  

un volum de umplere mai mare 
 » Al doilea rând de cuțite pe arbore pentru  

o capacitate mărită
 » Podea a împingătorului profilat pentru 

materiale subțiri 
 » Împingător culisant pentru paleți

Echipament special electric
 » Extensie calculator comandă (barieră 

luminoasă, comandă cu intrare externă,  
Sistem BUS ...) 

 »  Integrarea dispozitivelor periferice în  
sistemul de comandă 

 » Controlul pornirii exhaustării
 » Pornire automată

Accesorii
 » Cadru suport sub tocător 
 » Diferite sisteme de extragere (bandă 

transportoare, ...) 
 » Diverse separatoare de metal

Service
 » Pachete fără griji UNTHA (Basic, Standard, 

Profesional): Asigurați-vă că mașinile rămân 
întotdeauna în stare tehnică perfectă și gata  
de funcționare

Reprezentare simbolică LR1000

Garanție unică

Vă oferim o garanție de 3 ani* ca dovadă a calității remarcabile a produsului. Multe 

companii cunoscute au încredere deja în această calitate. 

*3 ani sau 2000 de ore, prima condiție atinsă

Concept de acționare eficient energetic și fără defecțiuni

Transmisia cu curea și amortizoarele din elastomer fiabile, 

certificate, absorb șocurile și vibrațiile și asigură funcționarea lină 

a mașinii. Unitatea de acționare este protejată de un mecanism 

automat de rotire inversă precum și de un mecanism de detectare 

a corpurilor străine și de oprire automată. Mecanismul automat 

oprește mașina atunci când este la ralanti, reducând astfel costurile 

de energie.

Împingător pivotant puternic și rezistent la uzură

Împingătorul pivotant puternic și rezistent la uzură presează deșeurile de lemn spre arbore în funcție 

de sarcină și asigură o aprovizionare constantă cu material. Două pistoane hidraulice de comprimare 

asigură o închidere uniformă a împingătorului pivotant. Ghidajul culisant nu 

necesită operațiuni de mentenanță și este rezistent la uzură. Agregatul hidraulic 

rapid, folosit în dotarea standard asigură un randament ridicat.

Unitatea hidraulică este protejată și ușor accesibilă, fiind montată în cadrul / batiul 
mașinii. Datorită structurii compacte, mașina are un necesar redus de spațiu pentru
instalare.

ANI
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Tocătoarele fiabile RS30 și RS40 sunt utilizate în industria de 
prelucrare și exploatare a lemnului. Ele se caracterizează 
prin disponibilitatea lor ridicată și sunt deosebit de 
productive. 

Sistemul de tăiere cu 4 arbori poate fi adaptat individual 
în funcție de materialul de intrare și se pretează excelent 
pentru prelucrarea cojii, a lemnului umed, cartonului și 
lemnului rezidual cu obiecte metalice. 

Datorită structurii lor extrem de compacte, tocătoarele cu 4 
arbori sunt potrivite pentru gestionarea locală a bucăților din 
lemn direct lângă utilajele de producție. Datorită construcției 
robuste, mașinile RS sunt special concepute pentru lucrul 
continuu. Necesarul redus de mentenanță și capacitatea 
crescută, asigură costuri de operare semnificativ de reduse. 

Gama de aplicații
 » Lemn masiv (bucăți lungi din lemn, margini, lăturoaie) 

 » Furnir 

 » Carton/hârtie (amestecate cu lemn) 

 » Coajă 

 » etc. 

RS30/40
Sistem de tocare cu 4 arbori
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*

H

H
1

D

D2 L

*

W

RS30/2 x 5,5 kW

RS30/2 x 7,5 kW

RS30/2 x 11 kW

RS40/2 x 15 kW

RS40/2 x 15 kW | 2 x 18,5 kW

RS40/2 x 18,5 kW

RS30 RS40

În
ăl

țim
ea

 d
e 

um
pl

er
e 

= 
16

70

2 x 5,5/2 x 7,5/2 x 11

450 x 560

4

cca. 23

cca. 34

15 - 40

cca. 1.100

cca. 80

Până la 3

2 x 15/2 x 18,5

480/750/960 x 700

4

cca. 24

cca. 32

15 - 40

cca. 1.700/2.100/2.400

cca. 80

Până la 7

Putere motor

Deschidere cuțit tăietor

Număr rând cuțite

Turație arbore principal

Turație arbore secundar

Ø sită perforată

Greutate

Nivel emisii fonice în funcție de gradul de încărcare LPA 1 m  

Capacitate* Ø sită perforată 15 - 25 mm

kW

mm

pcs.

rot./min 

rot./min 

mm

kg

dB (A)

mst/h 

DATE TEHNICE

*) în funcție de proprietățile materialului și de diametrul sitei perforate

TIP MAȘINĂ 
DIMENSIUNI

Toate dimensiunile în mm. LC = lățimea cuțitului de tocare
*Fotografie simbolică (cuva de alimentare și construcția suport nu sunt incluse în pachetul standard de livrare)

1.410

1.450

1.500

1.620

1.930

2.160

1.900

1.900

1.900

1.990

1.990

1.990

860

860

860

880

880

880

1.000

1.000

1.000

1.020

1.290

1.520

1.300

1.300

1.300

1.410

1.410

1.410

1.090

1.090

1.090

1.190

1.190

1.190
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Mărime definită a tocăturii

În funcție de cerințe, se pot utiliza site perforate diferite pentru a obține tocătură de lemn cu o anumită 

granulație. Cuțitele de așchiere asigură o tocătură de lemn deosebit de omogenă, pregătită pentru utilajul 

așezat după tocător (brichetare, centrală termică alimentată cu tocătură de lemn). Datorită suprafeței mari 

a sitei, se obține un randament foarte mare.

Structură compactă și robustă

Componentele de înaltă calitate și batiul unic, turnat și solid, asigură o durată lungă de viață a mașinii și transformă acest tocător 

într-unul dintre cele mai robuste din clasa sa. Datorită structurii compacte mașina necesită spațiu redus și poate fi ușor integrată 

într-un sistem existent.

Sistem de tăiere economic 

Materialul este tras automat de unitatea de tăiere, ceea ce înseamnă că nu este nevoie de împingător. Datorită 

unității de tăiere cu rotire lentă, poluarea fonică și praful rezultat sunt reduse substanțial. Unitatea de tăiere cu 

patru arbori are o durată de viață de câteva mii de ore de funcționare și o rezistență foarte ridicată la corpurile 

străine. 

Avantajele dumneavoastră dintr-o privire
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Sisteme electronice de protecție

Detectarea automată a corpurilor străine și oprirea, precum și un mecanism automat de rotire inversă în caz de 

suprasarcină a motorului protejează unitatea de acționare de deteriorare. Mecanismul automat oprește mașina 

atunci când este la ralanti, asigurând astfel costuri reduse de energie.

Garanție unică

Vă oferim o garanție de 3 ani* ca dovadă a calității remarcabile a produsului.  

Multe companii cunoscute au încredere deja în această calitate. 

*3 ani sau 2000 de ore, prima condiție atinsă 

Sistem de acționare fiabil

Curentul absorbit la pornire și sarcinile de vârf sunt reduse prin pornirea întârziată 

a celor două motoare.  Transmisia robustă, care necesită operațiuni de mentenanță 

minime și care funcționează într-o baie de ulei, asigură un cuplu mare pentru 

discurile de tăiere. Construcția simplă asigură un risc scăzut de defecțiuni și un 

necesar redus de operațiuni de mentenanță periodice.

Opționale

Dotări speciale mecanice
 » Discuri de așchiere personalizate disponibile în 

funcție de cerințe 

 » Ungere centralizată automată 

 » Sită perforată ranforsată 

Dotări speciale electrice
 » Extensie calculator comandă (barieră 

luminoasă, comandă cu intrare externă, Sistem 
BUS ...) 

 » Integrarea dispozitivelor periferice în sistemul 
de comandă 

 » Controlul pornirii exhaustării

 » Pornire automată 

Accesorii
 » Capote de exhaustare (exhaustare posibilă  

de pe patru laturi) 

 » Cuve de alimentare și structuri suport în funcție 
de cerințele beneficiarului

 » Diferite sisteme de extragere a tocăturii  
(benzi transportoare, șnecuri, ...) 

 » Diverse separatoare de metal

Service
 » Pachete fără griji UNTHA (Basic, Standard, 

Profesional): Asigurați-vă că mașinile rămân 
întotdeauna în stare tehnică perfectă și gata de 
funcționare

Reprezentare simbolică RS30

ANI
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Cele mai bune referințe din toată lumea

Numeroși clienți din industria de prelucrare și exploata-
re a lemnului ne-au ales și au încredere în competența 
noastră în a oferi soluții.
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Fiabilitate pe toată durata de 
viață a mașinii

UNTHA Service    
Competence Center

Mașinile de tocare UNTHA sunt utilizate în întreaga 
lume și sunt foarte apreciate pentru durabilitatea și fia-
bilitatea lor. Cu toate acestea, în cazul în care intervine 
o defecțiune neplanificată a mașinii sau apar provocări 
neașteptate, experții noștri din cadrul departamentului 
de service vă vor oferi asistență rapidă.

Prin intermediul departamentului UNTHA Service Com-
petence Center vă însoțim pe parcursul întregului ciclu  
de viață al produsului și vă oferim piese de schimb pentru 
a asigura cea mai bună disponibilitate a mașinii. Prin 
lucrări periodice de mentenanță, furnizarea de piese 
originale de schimb și de uzură și a pachetelor indivi-
duale fără griji - ne asigurăm că mașinile UNTHA sunt 
întotdeauna gata de utilizare și funcționează în scopul 
pentru care au fost construite - tocarea fiabilă.

Pentru a asigura rezolvarea cât mai rapidă a solicitării 
dumneavoastră, vă rugăm să aveți la dispoziție următoa-
rele informații:

 » Numărul de fabricație  

 » Tip mașină 

 » Orele de funcționare 

 » Numerele de serie ale componentelor și pieselor  
(dacă este necesar) 

 » Anul fabricației
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UNTHA shredding technology GmbHUNTHA shredding technology GmbH
Kellau 141
5431 Kuchl | Österreich
Tel.: +43 6244 7016 0
Fax: +43 6244 7016 1
info@untha.com
www.untha.com

Partener distribuitor autorizat UNTHA
Cravcitech SRL
Str. Albatrosului Nr. 2 demisol
500461 Brașov, Jud. Brașov
Tel.: 0741 019833
office@cravcitech.ro
www.cravcitech.ro

Noi ne respectăm promisiunile
De la înființarea noastră în 1970, ne-am urmat promisiunea de a 
fi „brandul de încredere“. Aceasta înseamnă că facem tot ce este 
posibil pentru a oferi mai multă fiabilitate decât ceilalți furnizori.

Acest lucru se aplică tuturor produselor și serviciilor UNTHA. Pentru 
clienții noștri, aceasta înseamnă certitudinea că au luat cea mai 
bună decizie alegând produsele UNTHA.

Soluții personalizate și de lungă durată  
de tocare

Produse și servicii de calitate premium

Expertiză atotcuprinzătoare, de la dezvoltare  
la producție, sub un singur acoperiș

Peste 10.000 de referințe de la clienți mulțumiți 
din întreaga lume

Noi ne respectăm promisiunile

5 argumente solide, care vorbesc despre UNTHA

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări. Ne rezervăm dreptul de a remedia erori de tipar și de tipărire. 
Toate imaginile sunt reprezentări simbolice și pot fi diferite de produsul real. 
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