Sekerám a kalačům již dávno odzvonilo…
Léto končí a přichází podzim.
Právě jeho příchod nám připomíná, že je nejvyšší čas na přípravu
palivového dřeva. To se
v poslední době těší obzvláště
velké oblibě. Není divu – dřevo
nepatří jen mezi ekologické zdroje, ale především mezi velmi ekonomické formy vytápění.
Topilo se jím odjakživa. Jeho
příprava se však za tu dobu hodně změnila. Ještě nedávno využívané ruční pily, sekery a kalače, jsou dnes nástroje, které používá již málokdo. Také proč bychom se tolik dřeli, když existují
prostředky, s jejichž pomocí je
příprava paliva hračkou. O úspoře času nemluvě. Řeč je o motorových pilách, hydraulických štípačkách a štěpkovačích.
Vlastníte-li rodinný dům,
chalupu či chatu, neobejdete se
bez řetězové pily. Nejenže umí
pokácet v lese strom a rozřezat
jej na špalky, ale je i celoročním pomocníkem všem kutilům, řemeslníkům, farmářům či
zahrádkářům. Dle jejich pohonu je dělíme na elektrické a
benzínové. Dle jejich využití
pak na hobby, farmářské a profesionální. Pokud je dřevo Vaším hlavním zdrojem tepla, určitě vybírejte z tzv. farmářek.

Tyto pily zastanou skutečně
lecjaký úkol.
Když už máte špalky na dvoře, je potřeba je rozštípat na potřebnou velikost. Sekerou to samozřejmě také lze, avšak mnohem efektivnější práci vykoná
hydraulická štípačka. Pokud topíte dřevem jen občas, postačí
Vám malá horizontální štípačka
s výkonem do 6 tun. Rozštípne
špalek až 50 cm dlouhý,
s průměrem do 30 cm, a stačí ji
k tomu obyčejná jednofázová
zásuvka s napětím 230V. Pokud
připravujete rok co rok dříví na
celou topnou sezónu, štípaná
polena mají více jak 30 cm
v průměru, nebo jsou dlouhá metr
i více, doporučujeme investovat
peníze do robustnější vertikální

štípačky. Taková disponuje štípací silou 6 až 10 tun a pohání ji
silné třífázové motory na 400V.
Pokud chcete štípat špalky rovnou v lese nebo tam, kde nemáte
elektřinu, zvolte štípačku
s benzínovým motorem.
Při těžbě dřeva zbývá mnoho
odpadu. Větve s průměrem do 8
cm nemá smysl zpracovávat stejným způsobem, jako kmeny. Ideálním řešením je drtič/štěpkovač.
Ten zpracuje větve a další odpad
na dřevní hmotu - štěpky, které
lze spálit v kotli, nebo použít jako
zahradní mulč. Drtiče zlikvidují i
veškerý odpad ze zahrady, který
pak můžete zarýpat coby hnojivo, nebo ho uložit do kompostu.
Chcete-li štěpkovat opravdu silné větve z jehličnatých i ovoc-
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ných stromů, doporučujeme investovat do kvalitního stroje
s benzínovým motorem. Ten navíc můžete použít i přímo v lese a
odvážet již zpracovaný materiál.
Na webových stránkách
www.milanparal.cz, v sekci
„Tipy pro zahradu a dílnu“ naleznete články, které se detailně
věnují problematice výběru řetězové pily či hydraulické štípačky. S výběrem Vám rádi pomůžeme také osobně na našich prodejnách v Písku a ve Strakonicích. Vybírat u nás můžete z více
jak 40 modelů skladem držených
řetězových pil a z celé řady dalších strojů a příslušenství pro
zpracování palivového dřeva.
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