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6,5 TUNY6,5 TUNY

4 TUNY

Podstavec v ceně
799 Kč / 29,99 € ZDARMA

VARIO
systém

Pokud rádi používáte krb nebo používáte dřevo na 
vytápění své chaty nebo domku, horizontální štípač na 
dřevo Scheppach HL 450 se Vám stane neocenitelným 
pomocníkem. S  lehkostí naštípe i  čerstvé dřevo 
rychlostí až 100 polen za hodinu. Pracuje tiše a na rozdíl 
od klasické sekery i  naprosto bezpečně. Nepotřebuje 
mazání a  navzdory svým kompaktním rozměrům 
vyvine vysoký tlak až 4 tuny. Má pojistku uvolnění 
polena při výpadku proudu a díky držadlům a kolům je 
také plně mobilní. Unikátní v této cenové kategorii je 
rovněž vysoce kvalitní štípací klín z kované oceli. Štípač 
je vybaven systémem VARIO, což v  praxi znamená, 
že si můžete nastavit dráhu pístu podle délky polena 
a  nemusíte tak pokaždé čekat, až se píst vrátí do 
nejzazší polohy. Dají se tak ušetřit až desítky procent 
času a nemalá část elektrické energie.

Motor:   230 V/50 Hz
Příkon:   1 500 W
Počet otáček:   2 850 ot/min.
Pracovní tlak:   160 bar
Štípací tlak:   4 t
Průměr polena:   5-25 cm
Délka polena:   25-37 cm
Rozměry stroje:  810 x 270 x 460 mm
Hmotnost:   41 kg

ŠTÍPAČ 

NA DŘEVO

4 799 Kč     179 €HL 450

5 499 Kč / 205 €

Pokud rádi používáte krb nebo používáte dřevo na vytápění své chalupy nebo domku, horizontální 
štípač na dřevo Scheppach HL 650 se Vám stane neocenitelným pomocníkem. S  lehkostí naštípe 
i čerstvé dřevo rychlostí až 100 polen za hodinu. Pracuje tiše a na rozdíl od klasické sekery i naprosto 
bezpečně, protože obouruční ovládání stroje vylučuje jakoukoliv možnost úrazu. Stroj vyžaduje 
pouze minimální údržbu, má kompaktní rozměry a díky zesíleným komponentům zubového čerpadla 
vyvine velmi vysoký tlak až 6,5 tuny, což je velmi výhodné při štípání tvrdších druhů dřeva. Má pojistku 
uvolnění polena při výpadku proudu a díky držadlům a kolům je také plně mobilní. Unikátní v této 
cenové kategorii je rovněž vysoce kvalitní štípací klín z kované oceli a velmi stabilní konstrukce, která 
zabraňuje kroucení stroje i  při využití maximálního provozního tlaku. Štípač je vybaven systémem 
VARIO, což v  praxi znamená, že si můžete nastavit dráhu pístu podle délky polena a  nemusíte tak 
pokaždé čekat, až se píst vrátí do nejzazší polohy. Dají se tak ušetřit až desítky procent času. Stroj se 
dodává s velmi praktickým podstavcem, který umožňuje práci i v pohodlnější vzpřímené poloze.

Motor:   230 V/50 Hz
Příkon:   2 200 W
Počet otáček:   2 850 ot/min.
Max. štípací tlak:   6,5 t
Rychlost štípání:   3,2 cm/s
Rychlost zpět:   4,7 cm/s
Průměr polena:   max. 25 cm
Délka polena:   max. 52 cm
Rozměry stroje:   950 x 270 x 500 mm
Hmotnost:   46,5 kg

ŠTÍPAČ 

NA DŘEVO

5 999 Kč     223 €HL 650

7 299 Kč / 271 €
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Štípač na dřevo Scheppach HL 710 
je ideální volbou pro běžnou domácí 
přípravu palivového dříví. Díky nové 
konstrukci Scheppach je i tento základní 
štípač velmi výkonný a stabilní i při štípání 
velkých polen. Díky transportnímu 

madlu, kolům a přijatelné hmotnosti stroje se se štípačem snadno manipuluje. Velmi rychlý pohyb 
pístu tam i zpět významně krátí čas potřebný pro práci a promyšlené bezpečnostní prvky dokonale 
chrání obsluhu stroje. Stroj je vybaven posuvným štípacím stolem, který se dá nastavit do třech 
poloh a  umožní tak snadno štípat polena o  různých délkách. Ke stroji lze dokoupit přídavný 
rozšiřovací nebo čtyřramenný klín, které výborně poslouží na dělení silnějších nebo dlouhých 
polen. Promyšlená technologie Scheppach Vám vždy šetří čas i  vaši kapsu.  Základem je velmi 
vysoká rychlost zpětného pohybu pístu 20 cm/s, dalším prvkem je systém Vario, díky kterému si 
můžete přesně nastavit pracovní délku pístu podle délky polena a třetím prvkem je nová generace 
čerpadel, které vyvinou stejný tlak při nižším nároku na výkon motoru. Díky těmto třem výhodám 
zvládnete za jednotku času mnohem více štípacích cyklů než u  jiných strojů. Práce je tak nejen 
rychleji hotova, ale ušetříte i významné množství elektrické energie. 

Motor:   400 V/50 Hz
Příkon:   2 100 W
Počet otáček:   2 800 ot/min.
Max. štípací tlak:  7 t
Rychlost štípání:   4 cm/s
Rychlost zpět:   20 cm/s
Délka polena:   56 / 81,5 / 107 cm
Doporučený průměr polena:   max. 300 mm
Rozměry stroje:   900 / 1190 / 1500 mm
Výška štípacího stolu:  280 / 535 / 790 mm
Olejová náplň:   cca 5 l
Hmotnost:   101 kg

ŠTÍPAČ 

NA DŘEVO

10 999 Kč     407 €HL 710

12 599 Kč / 467 €

4
 R

O

KY  Z ÁRUKA

1 0 0 %  K V A L I T
A

T
O

P
N A B Í D K A

1 0 0 % K V A L I T
A

VARIO
systém

7 TUN

Rovněž ve verzi
230 V / 2 700 W
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Štípač na dřevo Scheppach HL 850 je díky své 
nízko položené základně, unikátním produktem v 
kategorii 8 až 9 tun. Nízká základna Vám nejenom 
velmi ulehčí manipulaci s těžšími poleny, ale 

výrazně, podobně jako u větších strojů, přispívá k celkové tuhosti a stabilitě celého stroje.  Uživatel dále ocení 
snadnou manipulovatelnost stroje díky transportnímu madlu, kolům a přijatelné hmotnosti stroje, dále velmi 
rychlý pohyb pístu, který významně krátí čas potřebný pro práci, promyšlené bezpečnostní prvky, dokonale 
chránící obsluhu stroje, robustní konstrukci zaručující dlouhou životnost stroje a servisní zázemí největšího 
výrobce štípačů v Evropě. Stroj díky přídavnému posuvnému stolu nabízí možnost štípání polen různých délek 
ve třech různých polohách. Ke stroji lze dokoupit přídavný rozšiřovací nebo čtyřramenný klín, které výborně 
poslouží na dělení silnějších nebo dlouhých polen. Promyšlená technologie Scheppach Vám vždy šetří čas 
i vaši kapsu.  Základem je velmi vysoká rychlost zpětného pohybu pístu 24 cm/s, dalším prvkem je systém 
Vario, díky kterému si můžete přesně nastavit pracovní délku pístu podle délky polena a třetím prvkem je nová 
generace čerpadel, které vyvinou stejný tlak při nižším nároku na výkon motoru. Díky těmto třem výhodám 
zvládnete za jednotku času mnohem více štípacích cyklů než u jiných strojů. Práce je tak nejen rychleji hotova, 
ale ušetříte i významné množství elektrické energie.

Motor:  400 V/50 Hz
Příkon:  3 500 W
Počet otáček:  1400 ot./min.
Štípací tlak:  8,5 t
Rychlost štípání:  5,4 cm/s
Rychlost zpět:  24 cm/s
Délka polena:  58 / 84 / 125 cm
Doporučený průměr polena.:  max. 320 mm
Výška štípacího stolu:  70 / 460 / 720 mm
Olejová náplň:  4,8 l
Rozměry stroje:  830 x 630 x 985-1470 mm
Hmotnost:  124 kg

ŠTÍPAČ 

NA DŘEVO

13 999 Kč     519 €HL 850

17 699 Kč / 655 €

VARIO
systém

Nízká základna

8,5 TUNY
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Hydraulický štípač HL 1010 
je konstrukčně odvozen od 
většího modelu HL 1100, a  je 
tak vhodný i  pro náročnou 
práci. Velice snadno si poradí 
i  s  tvrdšími typy dřeva, a  to až 
do délky 137 cm. Velký tlak 
10 tun má základ v  nové 
konstrukci stroje, na které byly 
použity ocelové plechy o tloušťce 
až 6 mm, což je v tomto segmentu 
naprosto unikátní. Podobně jako 
u silnějšího typu byla i speciálně 
vyztužena základna stroje, která 
má významný podíl na stabilitě 

a tuhosti celého stroje. Díky tomu má stroj delší životnost a výborně odolává všem deformacím 
při štípání i velmi tvrdých druhů dřeva. Protože se u tohoto štípače předpokládá práce i s velmi 
těžkými poleny, je stroj vybaven extrémně nízkou základnou, díky které nemusíte zvedat těžká 
polena do výšky. Pro kratší polena je stroj vybaven odnímacím pracovním stolem, který se dá 
upevnit ve dvou výškách. Ke stroji lze dokoupit přídavný rozšiřovací nebo čtyřramenný klín, 
které výborně poslouží na dělení silnějších nebo dlouhých polen. Díky technologii Scheppach 
můžete při štípání ušetřit i mnoho času a elektrické energie. Základem je velmi vysoká rychlost 
zpětného pohybu pístu 22 cm/s a druhým prvkem je systém Vario, díky kterému si můžete 
nastavit pracovní délku pístu podle velikosti polena. Díky těmto dvěma výhodám zvládnete 
za jednotku času mnohem více štípacích cyklů než u jiných strojů a práce je mnohem rychleji 
hotová. Velká kola a transportní madlo dovolují lehkou manipulaci s celým strojem.

Hydraulický štípač HL 1200S je ideální volbou pro náročné 
uživatele. Velice snadno si poradí 
s  jakýmkoliv typem dřeva, a  to až do 
délky 137 cm. Mohutný tlak 12 tun 
má základ v  nové konstrukci stroje, 
na které byly použity ocelové plechy 
o  tloušťce až 6 mm, což je v  tomto 
segmentu naprosto unikátní. Podobně jako 
u silnějšího typu byla i speciálně vyztužena 
základna stroje, která má významný podíl 
na stabilitě a  tuhosti celého stroje. Díky 
tomu má stroj delší životnost a  výborně 
odolává všem deformacím při štípání 
i  velmi tvrdých druhů dřeva. Protože 
se u  tohoto štípače předpokládá práce 
i  s  velmi těžkými poleny, je stroj vybaven 
extrémně nízkou základnou, díky které 

nemusíte zvedat těžká polena do výšky. Pro kratší polena je stroj vybaven výklopným a  dalším 
odnímacím pracovním stolem. Ke stroji lze dokoupit přídavný rozšiřovací nebo čtyřramenný klín, 
které výborně poslouží na dělení silnějších nebo dlouhých polen. Díky technologii Scheppach můžete 
při štípání ušetřit i mnoho času a elektrické energie. Základem je velmi vysoká rychlost zpětného 
pohybu pístu 22 cm/s a druhým prvkem je systém Vario, díky kterému si můžete nastavit pracovní 
délku pístu podle velikosti polena. Díky těmto dvěma výhodám zvládnete za jednotku času mnohem 
více štípacích cyklů než u jiných strojů a práce je mnohem rychleji hotová. Velká kola a transportní 
madlo dovolují lehkou manipulaci s celým strojem.

Motor:   400 V/50 Hz
Příkon:   3 300 W
Počet otáček:   2800 ot/min.
Max. štípací tlak:   10 t
Rychlost štípání:   5,2 cm/s
Rychlost zpět:   22 cm/s
Délka polena:   61,5 / 89 / 137 cm
Doporučený průměr polena:   12 - 40 cm
Rozměry stroje:   860 / 550 / 1110-1650 mm
Výška štípacího stolu: 70 / 545 / 830 mm
Olejová náplň:   cca 7 l
Hmotnost: 147 kg

Motor:   400 V/50 Hz
Příkon:   3 500 W
Počet otáček:   2800 ot/min.
Štípací tlak:   12 t
Rychlost štípání:   5,2 cm/s
Rychlost zpět:   22 cm/s
Délka polena:   61,5 / 89 / 137 cm
Doporučený průměr polena:   12 - 40 cm
Rozměry stroje:   860 / 550 / 1110-1650 mm
Výška štípacího stolu:  70 / 550 / 830 mm
Olejová náplň:   cca 7 l
Hmotnost:   165 kg

ŠTÍPAČ 

NA DŘEVO

ŠTÍPAČ 

NA DŘEVO

16 999 Kč     629 €

18 999 Kč     703 €

HL 1010

HL 1200 S

19 599 Kč / 725 €

22 699 Kč / 841 €
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Rovněž ve verzi
230 V / 3 150 W
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Přídavný 4-ramenný klín 
v ceně 1 399,- Kč / 51,99 € 

ZDARMA

+4-ramenný klín 
ZDARMA

Hydraulický štípač HL 1500 je špičkový model ideální 
pro velmi náročné uživatele. Budete překvapeni, s jakou 
lehkostí si poradí s  jakýmkoliv typem dřeva, a to až do 
délky 135 cm. Mohutný tlak 15 tun má základ v  nové 
konstrukci stroje, na které byly použity ocelové plechy 
o tloušťce až 7 mm, což je v tomto segmentu naprosto 
unikátní. Díky tomu má stroj delší životnost a  výborně 
odolává všem deformacím při štípání velmi tvrdých 
druhů dřeva. Protože se u  tohoto štípače předpokládá 
práce i s velmi těžkými poleny, je stroj vybaven extrémně 
nízkou základnou, díky které nemusíte zvedat těžká 
polena do výšky. Pro kratší polena je stroj vybaven 
sklápěcím stolkem a pro ještě menší špalky je tu i další 
odnímací pracovní stůl. Propracovaný bezpečnostní 
systém splňuje i  ty nejpřísnější německé normy 
a  téměř vylučuje možnost nechtěného spuštění stroje. 
Obouruční systém spouštění stroje zaručuje, že vaše 
paže budou vždy v  bezpečné vzdálenosti od pracovní 
dráhy štípacího klínu. Velká kola a  transportní madlo 
usnadňují manipulaci s  celým strojem. Systém VARIO 
umožňuje nastavit dráhu chodu pístu dle délky polena 
a  uspořit tak při práci nezanedbatelné množství času 
i elektrické energie.

Motor:  400 V/50 Hz
Příkon:   4 100 W
Počet otáček:   1 450 ot/min.
Max. štípací tlak:   15 t
Rychlost štípání:   4,5 cm/s
Rychlost zpět:   18 cm/s
Délka polena:   59 / 88 / 135 cm
Doporučený max. průměr polena.:  40 cm
Rozměry stroje:   860 / 550 / 1110-1650 mm
Výška štípacího stolu:  70 / 550 / 820 mm
Olejová náplň:   cca 8 l
Hmotnost:  220 kg

ŠTÍPAČ 

NA DŘEVO

22 999 Kč     849 €HL 1500

27 999 Kč / 1.037 €
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Štípač na dřevo Scheppach HL 1800 GM 
je určen pro uživatele, jejichž nároky 
na množství štípaného dřeva vysoce 
převyšují nároky běžného domácího 
uživatele. Díky silnému motoru 5,1 kW 
vyvíjí štípač tlak až 18 tun. Dvourychlostní 
systém štípání, obouruční ovládání, nízká 
základna a integrovaný zvedák těžkých 

polen umožní štípat polena až do délky 1100 mm rychle a bezpečně. Unikátní hybridní systém dovoluje 
štípat buď za pomoci silného elektrického motoru z bezúdržbovou bezuhlíkovou technologií nebo 
připojením na vývodní hřídel traktoru. Štípač je vybaven systémem Vario, díky kterému si můžete 
nastavit délku štípací dráhy podle velikosti polena a šetřit tak čas i elektrickou energii. Velká kola 
a možnost snížení pístu a sklopení bočních opěr usnadňují transport a skladování jinak rozměrného 
stroje. Stroj je možno díky tříbodovému systému táhnout i pomocí traktoru. Celá konstrukce je velmi 
stabilní a je vyrobena z jakostní oceli potažené kvalitním nátěrem naneseným pomocí moderní práškové 
technologie. Stroj je tak dobře chráněn i před vlivem počasí.

Štípač na dřevo Scheppach HL 2500 GM 
je určen pro uživatele, jejichž nároky 
na množství štípaného dřeva vysoce 
převyšují nároky běžného domácího 
uživatele. Díky silnému motoru 6,6 kW 
vyvíjí štípač tlak až 25 tun. Dvourychlostní 
systém štípání, obouruční ovládání, nízká 
základna a integrovaný zvedák těžkých 

polen umožní štípat polena až do délky 1100 mm rychle a bezpečně. Unikátní hybridní systém dovoluje 
štípat buď za pomoci silného elektrického motoru z bezúdržbovou bezuhlíkovou technologií nebo 
připojením na vývodní hřídel traktoru. Štípač je vybaven systémem Vario, díky kterému si můžete 
nastavit délku štípací dráhy podle velikosti polena a šetřit tak čas i elektrickou energii. Velká kola 
a možnost snížení pístu a sklopení bočních opěr usnadňují transport a skladování jinak rozměrného 
stroje. Stroj je možno díky tříbodovému systému táhnout i pomocí traktoru. Celá konstrukce je velmi 
stabilní a je vyrobena z jakostní oceli potažené kvalitním nátěrem naneseným pomocí moderní práškové 
technologie. Stroj je tak dobře chráněn i před vlivem počasí.

Tlak 18 tun
Indukční motor

Výstup na hřídel traktoru

Tlak 25 tun
Indukční motor

Výstup na hřídel traktoru

Motor:  400 V/50 Hz
Příkon:  5 100 W
Max. štípací tlak:  18 t
Pohon:  elektrickým motorem nebo traktorovou hřídelí
1. rychlost štípání:  motor 10 cm/s, hřídel 13,5 cm/s
2. rychlost štípání:  motor 4,8 cm/s, hřídel 5,9 cm/s
Rychlost zpět:  motor 7,8 cm/s, hřídel 10,6 cm/s
Délka polena max.:  1100 mm
Zdvih pístnice max.:  945 mm
Otáčky přídavného pohonu:  540 ot/min.
Výkon přídavného pohonu min.:  14,7 kW
Rozměry stroje:  1540 x 1140 x 2520 mm
Hmotnost:  319 kg

Motor:  400 V/50 Hz
Příkon:  6 600 W
Max. štípací tlak:  25 t
Pohon:  elektrickým motorem nebo traktorovou hřídelí
1. rychlost štípání:  motor 13,7 cm/s, hřídel 17,2 cm/s
2. rychlost štípání:  motor 5 cm/s, hřídel 5,8 cm/s
Rychlost zpět:  motor 7,1 cm/s, hřídel 8,9 cm/s
Délka polena max.:  1100 mm
Zdvih pístnice max.:  945 mm
Otáčky přídavného pohonu:  540 ot/min.
Výkon přídavného pohonu min.:  14,7 kW
Rozměry stroje:  1540 x 1140 x 2520 mm
Hmotnost:  382 kg

PROFESIONÁLNÍ HYBRIDNÍ 

ŠTÍPAČ NA DŘEVO 18 t

PROFESIONÁLNÍ HYBRIDNÍ 

ŠTÍPAČ NA DŘEVO 25 t

59 999 Kč     2.223 €

69 999 Kč     2.593 €

HL 1800 GM

HL 2500 GM

68 999 Kč / 2.555 €

79 999 Kč / 2.963 €
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