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Bij de foto’s
[1] De hakselschijf Opticut pakt met vier messen
het hout afwisselend boven en onder, waardoor de krachtbehoefte constant is.
[2] De gehele achterzijde is weg te zwenken.
De toegankelijkheid voor onderhoud is prima.

Kort en Krachtig
Een mobiele versnipperaar voor hout met een
diameter tot 23,5 cm. De versnipperunit is
draaibaar ten opzichte van het onderstel.

Nieuwe TP 235-versnipperaar op taak berekend

Technische gegevens
Motor
Vermogen
Inhoud dieseltank
Diameter hakselschijf
Aantal hakselmessen
Maximale houtdiameter
Gewicht
Machinebreedte
Lengte
Informatie

Kohler diesel
42 kW (56 pk)
75 liter
835 mm
2x2
235 mm
2.200 kg
1,77 m
4,30 m werk en
3,70 m transport
stiermandeleeuw.nl
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Proﬁel
De import van de versnipperaars van het
Deense merk TP zit sinds kort bij Stierman
de Leeuw. En bij deze importeur staat dan
ook het nieuwe model TP 235. De nieuwkomer is vooral op details verbeterd, want
volgens importeur en fabrikant zijn de
versnipperaars van TP gewoon goed. De aanleiding voor de technische update waren
onder meer strenge emissie-eisen. De Kohler
Lombardini-diesel voldoet nu aan Stage 3B.

Bijzonder is Navigator; de bediening van de
machine met een touchscreen.

Wat opvalt
Vooral de solide bouw en het roestbestendige
onderstel. Handig zijn de neerklapbare blaaspijp en de opklapbare invoer. Die laatste vermindert de lengte met 60 cm. De beugel uit
één stuk aan de zijkanten en onderlangs de
invoer zet de machine stil zodra er iets tegenaankomt. Dat voorkomt panieksituaties als

er iets blijft haken aan het hout dat wordt
ingevoerd. De blaaspijp heeft in het werk
een hoogte van 323 cm. Voor transport en
stalling is hij neerklapbaar. De hoogte is dan
232 cm. Een sterk punt is de goede toegankelijkheid voor onderhoud. De hele achterkant is tot aan de hakselschijf zijdelings weg
te klappen. Het slijpen of wisselen van de
messen is dan makkelijk uit te voeren. De
hakselschijf is uitermate solide. Hij bestaat
uit een op zijn kant staande open trommel.

Tussen de voor- en de achterkant zuigt hij
lucht aan voor blaaskracht. De chiplengte
kan via de variabele snelheid van de invoerrolen variëren tussen 6 en 14 mm.

een motor van 56 pk moet er dan bijna een
wondertje plaats vinden. Los daarvan maakt
de TP 235 in het werk een goede indruk en
ook een pittige hoeveelheid geluid.

Wat valt tegen

Wat heb je eraan

Volgens fabrikant Linddana heeft de TP 235
een capaciteit tot 21 kuub hout per uur.
Dat is een kuub hout in drie minuten. Hoe
Linddana rekent, vertelt de folder niet, maar
zelfs in losgestorte chips is dat heel veel. Met

Een krachtige versnipperaar die je makkelijk
meeneemt achter een terreinwagen. Met de
driecilinder 1,9 liter 42 kW commonrail turbodiesel heeft hij voldoende power voor dagelijks
versnipperwerk in de groensector.

