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®

Stronkenschaar

WOODCRACKER R
®

Stronken-rooischaar

WOODCRACKER G
®

Rooi-riek

Rooimachine

®

Houtsplijter

WOODCRACKER CS
®

Grijperzaag

CRACKER

WOODCRACKER L

Velkop

®

®

WOODCRACKER CL + CB

®

WOOD

WOODCRACKER C

®

C

De efficiënte velkop voor het kappen van bomen en struiken.

Sleutelfactoren
Multigripbediening +
Autospeed

Grijper

WOODCRACKER C Gebruiksvoorbeelden uit de praktijk.
®

• Individuele montage aan gangbare voertuigen, bv. graafmachine.
• Aanvullende benutting van het voertuig door de velkop.
• Onderhouds- en slijtagearm door speciaal snijsysteem.
• Robuuste snijbalk, eenvoudig te vervangen messen.
• Eenvoudig te bedienen door gebruikersvriendelijke besturing.

Cilinderzwenksysteem
2 x 45°
zwenkbaar

Verzamelaar

In moerasgebieden.

• Multigrip-bediening en autospeed voor hoog rooivermogen en laag
brandstofverbruik.
• Uitgebreid rooiproces mogelijk door verzamelfunctie.
• Gebundeld, geordend neerleggen van het rooigoed.
• Zuivere snijvlakken.

Snijbalk

van de omgeving.
• Bodemvriendelijk rooien door gebruik graafmachine.

a li t y

• verkrijgbaar

– niet verkrijgbaar

Ce

Technische gegevens

C 250 		
WOODCRACKER C		
®

Snijdiameter zachte hout
Snijdiameter hardhout
Grijperopening
Schaaropening
Eigen gewicht (basis - volledige uitrusting)
Aanbevolen liters 1)
Aanbevolen liters voor bijfunct 1)
Aanbevolen bedrijfsdruk
Dienstmassa voertuig 2)
Multigrip
Optioneel: Autospeed
Optioneel: Cilinder-zwenksysteem
Optioneel: Tiltator
Optioneel: Verzamelaar

C 350 		 C 450		 C 550
300					 400		 500		 600
280					350		450		 550
930					 1430 		 1600 		 1600
450 				 700 		 800 		 900
580 - 900 		 1100 - 1400		 1600 - 2100 		 1800 - 2400
50 - 100		 70 - 150		 80 - 160		 100 - 190
35 - 50		 45 - 60		 45 - 60		 50 - 70
280 				 280 		 280 		 280
7 - 15 		 14 - 20 		 20 - 25 		 24 - 30
geïntegreerd		geïntegreerd		geïntegreerd		 geïntegreerd
•						•		•		 •
• 2 x 48˚		 • 2 x 48˚		 • 2 x 48˚		 • 2 x 48˚
• Eindeloos draaibaar		
• Eindeloos draaibaar		
• Eindeloos draaibaar		
• Eindeloos draaibaar
•						•		•		 •

Woodcracker® C – De efficiënte velkop voor het kappen van bomen en struiken.

mm
mm
mm
mm
kg
l/min.
l/min.
bar
t

Technische veranderingen en afbeeldingen zijn niet bindend. Veranderingen vanwege verdere ontwikkeling voorbehouden.

Afhankelijk van bedrijfsmodus c.q. uitrusting van de Woodcracker.
1)

4

Rooien van energiehout
op grote oppervlakken.

rtified

Qu

Video

• Staand verwijderen van het rooigoed - geen beschadiging

2)

Afhankelijk van de uitrusting van het dragende voertuig.

Optioneel:
• Cilinder-draaistuk of tiltator
• Met of zonder verzamelaar

Vellen van moeilijk bereikbare bomen.

Woodcracker® C bij het rooien van energiehout aan de bosrand.

Zuivere snijvlakken.

Toepassingsgebieden
• Rooien van bomen en struiken.
• Rooien bij kwekerijen met snelgroeiende bomen.
• In het veld, op glooiende terreinen, in moerasgebieden.
• Onderhoud langs snelwegen en spoorlijnen.
• Rooien van grote oppervlakken bos.
• Vellen van moeilijk bereikbare bomen.
• Cultivering en landschapsonderhoud.
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CB

®

S t i j v e

C a r d a n i s c h e m o n t a g e (bij CB 150 mogelijk)
Kiepfunctie voor
montage op kraan

WOODCRACKER CL 190
®

m o n t a g e

klepbaar
(90 graden)

De wendbare snijkop voor het rooien van zachthout en energiehout.
WOODCRACKER CB 150
®

Cilinder-zwenksysteem
Verzamelaar
Snijden
en verzamelen
in één
bedrijfscyclus

Grijper/snijbalk

Grijper/snijbalk
De energiehoutrooiers Woodcracker® CL 190 en CB 150 zijn speciaal ontwikkeld voor het eenvoudig rooien van zachthout
met een diameter van maximaal 25 cm. De belangrijkste toepassingsgebieden zijn het rooien van energiehout en het rooien
van snelgroeiende bomen op kwekerijen.

Sleutelfactoren
• Individuele montagevarianten.
• Onderhouds- en slijtagearm door speciaal snijsysteem.
• Laag eigen gewicht.
• Gelijktijdig in één werkcyclus meerdere bomen rooien met behulp van de verzamelfunctie bespaart tijd.
• Luchtdroging van rooigoed vóór verkleinen, met als resultaat biomassa van hogere kwaliteit.
• De zuivere snijvlakken maken opnieuw uitspruiten van planten mogelijk.
• Bodemvriendelijk rooien, zodat gerooide oppervlakken los en vruchtbaar blijven.
• Efficiënte rooimethode.
• Ook in kleine bossen voor eenvoudig bosbeheer te gebruiken.

®

a li t y

• verkrijgbaar

– niet verkrijgbaar

Ce

rtified

Qu

WOODCRACKER CB 230 und CB 300: Gebruiksvoorbeelden uit de praktijk.

Technische gegevens

WOODCRACKER CB
®

Snijdiameter zachte hout
Snijdiameter hardhout
Grijperopening = Schaaropening
Eigen gewicht (basis - volledige uitrusting)
Aanbevolen liters 1)
Aanbevolen liters voor bijfunct. 1)
Aanbevolen bedrijfsdruk
Dienstmassa voertuig 2)
Optioneel: Verzamelaar
Optioneel: Automatische verzamelaar
Optioneel: Cilinder-zwenksysteem
Optioneel: Tiltator

CL 190

CB 150

CB 150

CB 230

CB 300

Stijf

Cardanisch

Stijf

Stijf

Stijf

250					
190					
685					
210					
40 - 80				
–						
250					
2,5 - 7,5			
–						
–						
–						
–						

150					
120					
800					
310 					
30 - 60 				
–					
190					

220					
170					
800					
300 - 560 		
40 - 80 					
35 - 50					
250					
4,5 - 9 					
•					
–					
• 2 x 48˚					
–					

280
230
1100
600 - 730
60 - 120
40 - 60
280
7 - 15
•
•
• 2 x 48˚
–

350
300
1280
900 - 1400
80 - 150
40 - 60
280
14 - 22
•
•
• 2 x 48˚
• Eindeloos draaibaar

voor montage op kraan

–					
–					
–					
–				

De flexibele houtrooiers Woodcracker® CL 230 en CB 300 zijn speciaal ontwikkeld voor het eenvoudig rooien van kleine
bomen en struiken met een diameter van maximaal 35 cm. De innovatieve automatische aflader en de geautomatiseerde
bediening maken snel rooien mogelijk.

mm
mm
mm
kg
l/min.
l/min.
bar
t

1)
2)
Afhankelijk van bedrijfsmodus c.q. uitrusting van de Woodcracker.
Afhankelijk van de uitrusting van het dragende voertuig.
Technische veranderingen en afbeeldingen zijn niet bindend. Veranderingen vanwege verdere ontwikkeling voorbehouden.

6

Video

Woodcracker® CB – de wendbare snijkop voor het rooien van struiken en kleine bomen en voor landschapsonderhoud.

Toepassingsgebieden
• Snel rooien van kleine bomen en struiken.
• Rooien van snelgroeiende bomen bij kwekerijen.
• In het veld, op glooiende terreinen, in moerasgebieden.
• Onderhoud langs snelwegen en spoorlijnen.
• Rooien van grote oppervlakken bos.
• Cultivering en landschapsonderhoud.
NEXT
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®

CS

De grijperzaag met zwaaiend opgehangen zaagkast voor het veilig rooien van bomen.
WOODCRACKER CS Gebruiksvoorbeelden uit de praktijk.
®

Tiltator: eindeloos draaibaar

Kiepfunctie bij snijden
voorkomt vastklemmen
van de zaag.

2 sterke grijpers
passen zich
automatisch aan
de vorm van de
boom aan.

Veiligheidsfunctie:
voorkomt het verbuigen
van het zaagblad.

Zaagkast geveerd
opgehangen.

Kettingzaag

Sleutelfactoren

De stijve constructie van de
Woodcracker® CS op graafmachines
maakt staand verwijderen van delen
van bomen uit de omgeving mogelijk.
Daardoor worden bomen en
gebouwen in de buurt niet
beschadigd – ideaal voor het
veilig rooien van bomen.

• Zaagkast geveerd opgehangen.
•	Kiepfunctie bij snijden voorkomt vastklemmen
van de zaag.
• 2 sterke en onafhankelijke grijperonderdelen voor
veilig rooien en verwerken van het rooigoed.
• Maximale snijdiameter van 75 cm.
• Toepassingsgebied: veilig rooien van bomen.
Woodcracker® CS 580 smart
met 2 montagevarianten

• verkrijgbaar – niet verkrijgbaar

a li t y

Ce

rtified

Qu

Video

Montage op telelader

Montage op graafmachine

Technische gegevens

WOODCRACKER CS

CS 580 smart

®		

CS 580 		

Snijdiameter 				 580			
580				
Grijperopening 				 1280			
1430 				
Tiltator				 Eindeloos draaibaar Eindeloos draaibaar
Eigen gewicht (basis - volledige uitrusting)				 800 - 900			
1400 - 1500
Aanbevolen liters 1) 				 50 - 80			
110 - 150			
		 –				
Aanbevolen liters voor bijfunct. 1)		
50 - 70			
Aanbevolen bedrijfsdruk 				 200 - 280			
280				
Dienstmassa voertuig 2) 				 10 - 20			
14 - 22			
Kiepfunctie voor snijden				 –				
automatisch		
Zaagkast				 actief geveerd		
actief geveerd
Kettingsmering zaag				
vet			 vet				
(abhängig
von der
Ausstattung des Trägerfahrzeuges)
Optie
Power
Tiltator				
–		
•						

CS 780

750 			
1600			

mm
mm

2000 - 2200		
140 - 170 		
50 - 70		
280 		
20 - 28 		
automatisch
actief geveerd
vet
•

kg
l/min.
l/min.
bar
t

Eindeloos draaibaar

1)
2)
Afhankelijk van bedrijfsmodus c.q. uitrusting van de Woodcracker.
Afhankelijk van de uitrusting van het dragende voertuig.
Technische veranderingen en afbeeldingen zijn niet bindend. Veranderingen vanwege verdere ontwikkeling voorbehouden.

Woodcracker CS – de grijperzaag met zwaaiend opgehangen zaagkast voor het veilig rooien van bomen.

Toepassingsgebieden
• Veilig verwijderen van delen van bomen.
• Rooien van boomstammen.
• In het veld, op glooiende terreinen en in moerasgebieden.
• Onderhoud langs snelwegen en spoorlijnen.
• Rooien van moeilijk bereikbare bomen.
• Snel verwerken van reeds gerooide, op de grond liggende bomen.
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®

8

9

L

®

Sleutelfactoren

De compacte houtsplijter voor het splijten van dikke stammen.

WOODCRACKER L Gebruiksvoorbeelden uit de praktijk.
®

• Veelzijdige montagemogelijkheden aan voertuigen,
voornamelijk in semistationaire uitvoering aan houttransportwagens,
houtkranen of aan hakmachines.
• Optimale prijs/prestatieverhouding.
• Eenvoudig te integreren in bestaande rooiprocessen.
• Robuuste en beproefde techniek - onderhouds- en slijtagearm.
• Lage krachtsinspanning ook bij de dikste houtstammen.
• Eenvoudige bouwwijze voor gemakkelijke aanbouw aan machine.
Woodcracker® L: de snelle en flexibele
houtsplijter met uitstekende
prijs/prestatieverhouding.

Video

• verkrijgbaar – niet verkrijgbaar

Woodcracker® L bij het splijten van dikke stammen.

Technische gegevens
WOODCRACKER L
®

Tangopening
Splijtkracht (afhankelijk van bedrijfsdruk)
Eigen gewicht (basisuitvoering)
Aanbevolen liters
Aanbevolen bedrijfsdruk
Optioneel: Voet
Optioneel: Montage op graafmachine
Optioneel: Montage op kniklader

L 540
540
tot 14
195
ca. 25 - 60
180 - 240
•
•
•

L 700
700
tot 22
285
ca. 25 - 60
180 - 240
•
•
–

Optioneel:

WOODCRACKER L

L 920
900
tot 22
370
ca. 25 - 60
180 - 240
•
•
–

L 1200
1200
tot 33
1100
ca. 80 - 150
220 - 270
•
–
–

mm
t
kg
l /min.
bar

Woodcracker® L – efficiënt en veelzijdig.

Toepassingsgebieden

• Eenvoudig meenemen van de 		
Woodcracker® aan het trekkende voertuig.

• Splijten van dikke boomstammen.
• Te gebruiken bij alle rooi- en verwerkingsprocessen van hardhout.
• Voorsplijten van hout voor verdere verwerking als stukhout of hakgoed.
• Eenvoudige toevoer van het voorverkleinde materiaal in verkleiningsinstallaties.
• Voorverkleining van hout maakt een natuurlijk droogproces mogelijk.

®

met voet

• Afladen van de Woodcracker op de
locatie gebruiksgebied met grijper.
®

Woodcracker® L wordt gefixeerd door
hydraulische ondersteuning van het voertuig.
Technische veranderingen en afbeeldingen zijn niet bindend. Veranderingen vanwege verdere ontwikkeling voorbehouden.

NEXT
TECH

10

Woodcracker® L – de compacte houtsplijter voor het splijten van dikke stammen.
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®

W

Sleutelfactoren

De houtsplijter voor het splijten van dikke stammen.

WOODCRACKER W Gebruiksvoorbeelden uit de praktijk.
®

• Vele montagevarianten van tractor tot graafmachine.
• Robuuste, beproefde techniek - onderhouds- en slijtagearm.
• Verkrijgbaar in 5 groottes.
• Rotator eindeloos draaibaar als optionele uitrusting.
• Autospeed maakt hoger splijtrendement mogelijk.
• De rotator maakt de splijttang flexibel in gebruik.
• Gepatendeerd rollensysteem vermindert de wrijvingsweerstand en
minimaliseert daardoor de krachtsinspanning. De openingswijdte is niet
beslissend voor de splijten diamter. Zij bepaalt alleen het grootste eindstuk.
• Eenvoudige toevoer van het voorverkleinde materiaal in verkleiningsinstallaties.
• Voorverkleinen van hout maakt een natuurlijk droogproces mogelijk, daardoor
verhoging van de biomassakwaliteit en de energieopwekkin.

Rotator
met 2
aandrijfmotoren

Autospeed

Woodcracker® W:
De premium houtkliever met het
gepatenteerde rollersysteem.
Verkrijgbaar in 5 groottes.

onderhoudsvrij en
duurzaam snijden
Optioneel: Rotator en autospeed

– niet verkrijgbaar

Woodcracker® W bij het splijten van dikke stammen.

• verkrijgbaar

Video

Woodcracker® W – snel en flexibel.

Technische gegevens
WOODCRACKER W

W 600

W 820

W 1000

W 1350

W 1800

Tangopening
Kliefkracht bij 240 bar
Eigen gewicht (basisuitvoering)
Aanbevolen liters
Aanbevolen bedrijfsdruk
Dienstmassa dragend voertuig
Optioneel: Autospeed klep
Optioneel: Rotator

620
26
295
25 - 60
190 - 250
6
•
•

820
26
360
25 - 60
190 - 250
10
•
•

1040
26
580
40 - 80
190 - 250
14
•
•

1370
34
950
80 - 150
220 - 270
20
–
•

1830
50 *
1750
100 - 190
240 - 300
30
–
•

®

* bij 320 bar werkdruk

Toepassingsgebieden

mm
t
kg
l/min.
bar
max. t

• Splijten van dikke boomstammen met een kleine krachtsinspanning.
• Te gebruiken bij alle rooi- en verwerkingsprocessen van hardhout.
• Voorverkleinen van hout maakt een natuurlijk droogproces mogelijk.
• Splijttang ook te gebruiken als grijper.

Technische veranderingen en afbeeldingen zijn niet bindend. Veranderingen vanwege verdere ontwikkeling voorbehouden.
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Woodcracker® W – de houtsplijter voor het splijten van dikke stammen.
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®

S

De stronkenschaar voor het vlak onder de grond
afsnijden en verwerken van stronken.

WOODCRACKER S Gebruiksvoorbeelden uit de praktijk.
®

Sleutelfactoren
• Eenvoudig aan te passen aan alle
gangbare voertuigen.
• Ongevaarlijke werkwijze in vergelijking met freestechniek.
• Door afsnijden vlak onder de grond, blijft er wortelmateriaal
in de bodem - de natuurlijke kringloop blijft behouden.
• Bodembeveiliging door achterblijvend wortelmateriaal
in de bodem.
• Bodemvriendelijke werkwijze.
• Slijtage- en onderhoudsarm.
• Extra beschikbaar maken van biomassa door
het rooien van resterend stamhout.

Video

Woodcracker® S – bodembesparende werkwijze.

Technische gegevens
WOODCRACKER S

S 200

S 400

Tangopening
Snijbreedte
Eigen gewicht (basisuitvoering)
Aanbevolen liters
Aanbevolen bedrijfsdruk
Dienstmassa dragend voertuig

410
240
160
ca. 25 - 60
180 - 240
1,5 - 6

600
480
730
60 - 120
240 - 270
max. 18

®

Wortelstokmateriaal voor het beschikbaar maken van biomassa.

Toepassingsgebieden

mm
mm
kg
l/min
bar
t

• Zuiver en vlak onder de grond afsnijden van de stronk.
• Verdere verwerking en verkleining van de stronk.
• Extra beschikbaar maken van biomassa door het rooien van resterend stamhout.
• Gebruik op bodems met erosiegevaar, losse of zanderige bodems.

Technische veranderingen en afbeeldingen zijn niet bindend. Veranderingen vanwege verdere ontwikkeling voorbehouden.
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Woodcracker® S – de stronkenschaar voor het vlak onder de grond afsnijden en verwerken van stokken.
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®

R

De stronken-rooischaar voor het rooien en produceren van biomassa uit stronken.

WOODCRACKER R Gebruiksvoorbeelden uit de praktijk.
®

Sleutelfactoren
• Te monteren aan alle gangbare voertuigen.
• Verwijderen en verkleinen van de stronk in één keer.
• Grof scheiden van wortelmateriaal en grondresten direct
bij het rooien.
• Verkleinen in versnipperaar mogelijk direct na het rooien.
• Voorzichtige verwijdering van de stronk uit de bodem,
zodat er geen bodemnerven worden achtergelaten.
• Robuust snijwerk, onderhouds- en slijtagearm.
• Door het extra beschikbaar maken van brandstof ontstaat
een verdere inkomstenbron voor de eigenaar van het bos.

Video

Woodcracker® R – voorzichtige verwijdering van de stronken en onmiddellijke verkleining produceert waardevolle biomassa.

Technische gegevens
WOODCRACKER R

R 900

R 1300

Openingswijdte			
Snijkracht (afhankelijk van bedrijfsdruk)
Eigen gewicht			
Aanbevolen liters			
Aanbevolen bedrijfsdruk			
Dienstmassa dragend voertuig		

955
tot 45
1200
100 - 190
240 - 280
25

1300
tot 65
2000
120 - 250
250 - 310
30

®

Toepassingsgebieden

mm
t
kg
l/min.
bar
max. t

• Verwijderen van de volledige stronk uit de bodem.
• Verkleining van de stronk voor verdere verwerking met versnipperaar.
• Vermindering van transportvolume door verkleining vooraf.
• Grootschalige hercultiveringsmaatregelen.
• Zuivering van de bodem voor aanleg van een nieuw plantenbestand.

Technische veranderingen en afbeeldingen zijn niet bindend. Veranderingen vanwege verdere ontwikkeling voorbehouden.
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Woodcracker® R – de wortelstok-rooischaar voor het rooien en produceren van biomassa uit wortelstokken.
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®

G

De rooi-riek voor het produceren van boomsnoeisel
en wortelmateriaal op de bosgrond.

WOODCRACKER G Gebruiksvoorbeelden uit de praktijk.
®

Sleutelfactoren
• Te monteren aan alle gangbare dragende voertuigen.
• Aanpassing van de harkbreedte aan afzonderlijke vereisten.
• Grootschalig opruimen mogelijk.
• Grijpvinger maakt gebruik als grijper mogelijk.
• Stabiele, slijtagearme uitvoering.

• verkrijgbaar

– niet verkrijgbaar

Kinematische hefboom voor maximale openingsbreedte

Woodcracker® G bij het schoonmaken van de bodem en gebruikt als grijper.

Optioneel:

Technische gegevens
G 850

G 1250

G 1650

Werkbreedte
Eigen gewicht
Aanbevolen liters 1)
Aanbevolen bedrijfsdruk
Dienstmassa dragend voertuig 2)
Optional: Greiffinger
Optional: Feinrechen

850
560
40 - 60
200
7,5 - 15
•
–

1250
1420
60 - 80
200
15 - 22
•
•

1650
1610
60 - 80
200
20 - 25
•
•

WOODCRACKER G
mm
kg
l/min
bar
t

met rooster

• Schoonmaken en onderhouden van grote oppervlakken.
• Verzamelen van boomsnoeisel en wortelmateriaal.
• Landschapsonderhoud.
• Rooien van kleine stronken.
• Aanvoer van volgende machines (transport, verkleining).
• Hantering van het rooigoed.

• Eenvoudige montage
op Woodcracker® G
• Grondige zuivering
van de bodem

1)
2)
Afhankelijk van bedrijfsmodus c.q. uitrusting van de Woodcracker.
Afhankelijk van de uitrusting van het dragende voertuig.
Technische veranderingen en afbeeldingen zijn niet bindend. Veranderingen vanwege verdere ontwikkeling voorbehouden.
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Toepassingsgebieden

®

WOODCRACKER G
®

Video

Woodcracker® G – de rooi-eg voor het produceren van boomsnoeisel en wortelmateriaal op de bosgrond.
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WOOD
CRACKER

®

Met de Woodcracker® C, CL, CB en
CS kunt u bomen en struiken met een
stamdiameter van maximaal 75 cm
rooien.

Woodcracker® L en W splijt
dikke stammen voor verdere
verwerking.

Woodcracker® S snijdt
de boomstammen vlak
onder de grond af.

Biomassa
Logistiek
Rooien > Neerleggen > Transport > Verkleinen > Gebruiken
MADE IN AUSTRIA

Woodcracker® R verwijdert
de volledige stronk
uit de bodem en
verwerkt het rooigoed.

Woodcracker® G
verzamelt materiaal van de
bosbodem.

Het verkleinen van het rooigoed produceert
waardevolle biomassa voor energetisch gebruik.

Met ons Woodcracker® productassortiment
en onze knowhow ondersteunen wij u bij de
volledige logistieke biomassaketen.
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• Land- en bosbouwers
• Loonbedrijven
• Graaf- en bouwbedrijven
• Grootgrondbezitters
• Onderhoudsbedrijven voor wegen en spoor
• Energiemaatschappijen
• Waterschappen

g

Wereldwijd vertrouwen professionals op de efficiënte
bosbouwmachines van Woodcracker:

Woodcracker worldwide
®
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next tech in de
productiewereld
van Westtech

elkom in de wereld van Woodcracker®!

Woodcracker® betekent meer dan alleen de productie
van robuuste bosbouwmachines.
Individuele klantenservice is onze belangrijkste succesfactor.
Elke Woodcracker-productlijn wordt ontwikkeld door het ervaren
technische team van Westtech, altijd in nauwe samenwerking met u,
onze klant. Het is ons doel de productlijnen continu te optimaliseren
op basis van de klantvereisten en toepassingsgebieden.

Perfectie uit eigen hand:
Onze knowhow, van de constructie tot de voltooide Woodcracker®.

MADE IN AUSTRIA
Woodcracker® - een Oostenrijks kwaliteitsproduct.
Ontwikkeling en productie uit eigen hand garanderen de
hoogste kwaliteitsstandaarden en de daarmee verbonden
lange levensduur van de producten.
Woodcracker® – NEXT TECH
Leer nu de betrouwbaarheid van Woodcracker® kennen!
Woodcracker® producten onderscheiden zich door
innovatieve techniek - altijd een stap vooruit.
De modernste coatingtechniek garandeert de hoogste kwaliteitsstandaard:
Met het 6-voudige KTL-grond- en poedercoatingproces wordt een sterk oppervlak gegarandeerd
zoals verder alleen te vinden in de auto-industrie.

MADE IN AUSTRIA

NEXT
TECH

24

25

Westtech
WOOD
CRACKER Services
Productbeoordelingen

®
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Wat bio-energie betreft, vertrouwt Grünland GmbH uit Hermsdorf in Ostthüringen reeds
sinds lange tijd op de producten van Westtech.
“De scharen van de Woodcracker® C-serie hebben ons overtuigd dankzij hun betrouwbaarheid
en veelzijdige gebruiksmogelijkheden. Wij gebruiken de scharen voor traditioneel energiehout en
voor het kappen van bomen langs wegen. Hier biedt de Woodcracker® C 450 bijvoorbeeld een
goede combinatie van werksnelheid en veiligheid.”
Rooitechnologie van Woodcracker getest
De Namibische energieproducent Heiko Meyer haalde de Woodcracker-rooitechniek naar
zijn farm. Vervolgens werd de snijkop Woodcracker® C getest. De opdracht voor het gebruik van
de machine luidde: rooien van grote oppervlakken met bosjes. Deze bestonden door de droge
weersomstandigheden uit een extreem harde houtsoort. Heiko Meyer over de rooiresultaten:
“Het rooien met de Woodcracker was een groot succes. Door de compactheid en stabiliteit van
de machine en door de eenvoudige bediening kon het lokale personeel zonder problemen de
bosjes rooien. Door dit positieve resultaat willen wij meer Woodcrackers in Namibië gaan inzetten!”
Het graaf- en bosbouwbedrijf Martin Gotsmi uit Marbach in Neder-Oostenrijk
houdt zich naast klassieke grondverzetactiviteiten ook bezig met bosbouwwerkzaamheden.
Het bedrijf biedt op maat gesneden diensten voor houtrooi en houtwinning aan: “De bosbouw
komt steeds meer in het vizier van onze bedrijfstak. Momenteel is zelfs het grootste deel van onze
werkzaamheden bosbouwgerelateerd, waardoor we onze machines ook in de winter optimaal
kunnen benutten", aldus Gotsmi.
De snijkop Woodcracker® C 250 gebruikt de bestaande grondverzetmachines als basis
en wordt niet alleen voor het uitdunnen van bossen, maar ook meer en meer voor onderhoud
langs snelwegen, bosranden en beekbeddingen ingezet.
“Dankzij de Woodcracker kunnen we de klant maatwerk leveren. Met de boomschaar,
een echt nicheproduct, kunnen we ons bedrijf op een unieke manier in de regio positioneren
en ons duidelijk van de concurrent onderscheiden", concludeert Gotsmi.

Meer informatie over Westtech:

www.westtech.at
27
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Westtech Maschinenbau GmbH, 4731 Prambachkirchen, Austria, Industriestraße 1
Tel. +43 (0)-7277-27730, Fax: +43 (0)-7277-36636, www.westtech.at, e-mail: office@westtech.at

