
 

Eschlböck Biber 84 MAN RBZ (2014 Kobzarenko)  

Комерційна пропозиція  

   

1 Подрібнювач деревини Biber 84 RBZ на автомобільному  
шасі з краном Epsilon Q130LD104 
Вага 26 000кг 
 

 

 Прийомне вікно 60х122см  

 Максимальний діаметр деревини 60 см  

 Комбінований ротор для мілкої та великої щепи на 10 та 20 ножів  

 3 комплекти сит зверху та знизу  

 Система управління 
Лічильник мотогодин, денний лічильник мотогодин, лічильник роботи 
подрібнювача (для клієнта), кнопка зменшення подачі на 50%, автоматична 
зворотня подача при перевантаженні 

 

 Двоконтурна гідравлічна система з регулятором швидкості  
подачі (поворот/підйом/опускання крану, протягуючий валок,  
подаюча підлога) 

 

 Викидний барабан 1.54м діаметр  

 Роликова система для подаючої підлоги  

 Ящик для інструментів позаду  

 Покраска RAL 3020  

   

 Серійна комплектація RBZ  

 Автомобіль MAN TGS 26.500 6x6BB 540к.с., EURO5c з AdBlue  
повноприводний, кабіна червона 

 

 Кліматконтроль  

 USB-CD Радіо з 7“ кольоровим дисплеєм та навігацією  
(вся Європа) 

 

 Дизельний бак на 490л та 60л AdBlue  



 

 Сонячний козирок  

 Клаксон на даху  

 Висока вихлопна труба  

 Телескопічні лапи на 70см  

 Захисна сітка на даху  

 Переобладнання кабіни, 3 ліхтарі, встановлення 5  
плексигласових стекол з захисною плівкою, встановлення  
поворотного сидіння 

 

 Гофрована підлога з тримачами зовні кабіни  

 2 робочі LED ліхтарі на кабіні, 2 ліхтарі на кранові  

 Великий ящик для інструментів  

 Склоомивачі для переобладнаної кабіни  

 Потужніший охолоджувач води, повітря від серійного  

 Монтаж подрібнювача та кранової установки на раму  

 Подаючий стіл справа (2.05м довжини)  

 Реверсна передача, карданний вал  

 Великий гідравлічний бак з охолоджувачем  

 2 гідравлічні виходи позаду вантажівки  

 Ширина вантажівки 2.55м  

   

 Серійна комплектація кран PALFINGER EPSILON Q130LD104  

 4-зубовий грейфер з ротатором та гальмами  

 Підйомний момент 104 kNm, видовження 10.4м.  

 Управління двома джойстиками з пропорційним клапаном  

 Опора для складування  

 Фарба RAL3020  

   

2 Додаткові опції  

 Автоматичне відкриття барабану для обслуговування  

 Камера на хоботі  

 Кріплення додаткових сит  

 Комплект усіх розхідних матеріалів (стінки хоботу, лопаті, контрножі, ножі, 
пластини ущільнення) 

 

 Колун для дров з управлінням з кабіни  

   

3 Навчання оператора 2 дні (робота на автомобілі, заміна  
ножів, можливі випадки та їх усунення) 

 

   

4 Розмитнений, на українських номерах  

 Рік виготовлення 2014  

 РАЗОМ, Euro 453 450,00  

 
Умови поставки: відвантаження з заводу в смт. Липова долина Сумська область, 20% передплата, 
80% перед відправкою. 
 
 

Подрібнювач Eschlböck Biber-84 MAN в роботі відео >>> 

https://www.youtube.com/watch?v=59toaDY217M&feature=emb_logo&ab_channel=ZavodKobzarenka

