
Štípací automaty REGON 
pro výrobu palivového 
dřeva    

- kompletně vyrobeno ve Finsku!
- veškeré hydraulické komponenty vyrobeny v EU
- patentované zdvihací a podávací zařízení
- patentované provedení podávacího dopravníku
- plně hydraulických pohon bez klínových řemenů
- pila přitlačována hydraulicky – není nutné tlačit

- výškově stavitelný štípací klín („plouvoucí“)
- vykládací dopravník je polohovatelný do stran a je možné 

nastavit rychlost jeho chodu
- pohon přes vývodový hřídel traktoru nebo elektromotorem
- bezpečnostní prvky dle EU

Štípací a řezací automaty REGON jsou jednoduché kompaktní procesory střední velikosti určené ke zpracování 
tvrdého a měkkého palivového dřeva až do průměru 38 cm. Zařízení má plně hydraulický pohon bez klínových 
řemenů, což zlepšuje výkon a především životnost stroje. Má také unikátní a patentovaný systém podávacího 
dopravníku a zvedacího zařízení, kterým zvedá dříví ze země (již ve standardní výbavě) bez vynaložení fyzické 
námahy obsluhy stroje.
Snadná obsluha, údržba a čištění stroje, kompaktní pro přepravu a skladování.



Štípací automat REGON R2

Příslušenství

Pohon Vývodový hřídel 480 r/min | Elektromotor 11 kW, 25A
Štípací síla 8 tun
Max. zpracovávaný průměr 38 cm
Max. délka polena 50 cm
Výstupní dopravník Délka 4 m, polohovatelný i do stran
Štípací nože Standard 2/4, na přání 2/6, 2/8
Lišta a řetěz 18”/0,325”/1,5/72 článků
Převodovka Hydraulická
Výška, hloubka, délka 2 450, 1 250, 2 580 mm
Hmotnost (PTO/EL) 920 kg/985 kg

Technická specifikace:
Základní výbava:

Volitelné příslušenství:

- Štípací automat Regon R2 (zpracování výřezů 
do průměru 38 cm, štípací síla 8 tun)

- Zvedací stůl s podávacím dopravníkem
- Čtyřcestný štípací klín
- Polohovatelný vykládací dopravník

- 6 - cestný štípací klín
- Elektrická verze - pohon elektromotorem (11 KW)
- Zvýšení štípací síly z 8 na 10 tun
- 8 - cestný štípací klín

Štípací automat REGON R3    

Pohon Vývodový hřídel 480 r/min / Elektromotor 11 kW, 25A
Štípací síla 8 nebo 10 tun
Max. zpracovávaný průměr 38 cm
Max. délka polena 50 cm
Výstupní dopravník Délka 4 m, polohovatelný i do stran
Štípací nože Standard 2/4, na přání 2/6, 2/8
Lišta a řetěz 18”/0,325”/1,5/72 článků
Převodovka Hydraulická
Výška, hloubka, délka 2 450, 1 250, 2 580 mm
Hmotnost (PTO/EL) 970 kg/1 035 kg

Technická specifikace: Základní výbava:

Volitelné příslušenství:

- Štípací automat Regon R3 (zpracování výřezů 
do průměru 38 cm, štípací síla 8 tun)

- Zvedací stůl s podávacím dopravníkem
- Čtyřcestný štípací klín
- Polohovatelný vykládací dopravník

- 6 - cestný štípací klín
- 8 - cestný štípací klín
- Zvýšení štípací síly z 8 na 10 tun
- Elektrická verze - pohon elektromotorem (11 KW)
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Příslušenství

Podávací stůl REGON RX   

Pohon (základní verze / hydraulická verze) není třeba | 15-25 l/min a 90-180 Bar
Max. nosnost 3 000 kg
Max. délka výřezu 4,5 m
Výška nastavitelná
Délka x šířka 3 000 x 2 000 mm
Hmotnost (základní verze / hydraulická verze) 295 kg / 390 kg

Technická specifikace:

Základní výbava:

Volitelné příslušenství:

- Podávací stůl Regon RX (bez separátoru)
- Gumová posunovací rolna

- Hydraulická posunovací rolna místo gumové
- Hydraulický separátor

Profesionální podávací a navalovací stůl Regon RX je jednoduché kompaktní 
zařízení, které lze spojit jak s palivovými automaty Regon, tak i s podobnými 
stroji všech ostatních výrobců. K dostání je ve 2 hlavních verzích. Základní verze 
je bez hydraulického separátoru a hydraulická verze již obsahuje hydraulický se-
parátor. Obě verze jsou v základní výbavě vybaveny gumovou navalovací rolnou
a mohou být vybaveny jednou nebo více hydraulickými navalovacími rolnami.
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Štípací automat REGON R1 

Příslušenství

Pohon Vývodový hřídel 400 r/min | Elektromotor 5,5 kW 16A
Štípací síla 4,8 / 6 tun
Max. zpracovávaný průměr 25 cm
Max. délka polena 40 cm
Výstupní dopravník Délka 3,4 m, polohovatelný i do stran
Štípací nože standard 2/4, na přání 2/6
Lišta a řetěz 13”/0,325”/56 článků
Převodovka Hydraulická
Výška, hloubka, délka 2 370, 1 200, 2 150 mm
Hmotnost (PTO/EL) 470 kg/510 kg

Technická specifikace:

Základní výbava:

- Štípací automat Regon R1 (zpracování výřezů do 
průměru 25 cm, štípací síla 4,8 tun)

- Zvedací stůl s podávacím dopravníkem
- Čtyřcestný štípací klín
- Polohovatelný vykládací dopravník

Volitelné příslušenství:

- 6 - cestný štípací klín
- Elektrická verze - pohon elektromotorem (5,5 KW)
- Zvýšení štípací síly z 4,8 na 6 tun
- Verze na automobilovém přívěsu A (pohon 

elektromotor 5,5 KW, štípání 6 tun)
- Verze na automobilovém přívěsu B (pohon

benzínovým motorem B&S 13 hp, štípání 6 tun)

Verze na tažné zařízení

REGON R1 na podvozku 

Pohon B&S 13 hp | Elektromotor 5,5 kW 16A
Štípací síla 6 tun
Max. zpracovávaný průměr 25 cm
Max. délka polena 40 cm
Výstupní dopravník Délka 3,4 m

Štípací nože standard 2/4, na přání 2/6
Lišta a řetěz 13”/0,325”/56 článků
Převodovka Hydraulická
Výška, hloubka, délka 2 370, 1 200, 2 150 mm
Hmotnost 640 kg

Technická specifikace:
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