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Akční nabídka štěpkovačů Först ST6P 

 

Först ST6P je nejrychlejší, nejagresivnější a nejrobustnější stroj ve své třídě, což z něj dělá 
nejprodávanější benzínový štěpkovač dřeva do průměru 150 mm ve Velké Británii a Evropě. 
Srdcem stroje je v oboru proslulý systém podávacích válců FörstGrip a způsob štěpkování Först, které 
tomuto stroji poskytují bezkonkurenční výkon při zpracování všech druhů materiálu. ST6P má výkonný 
a vysoce účinný benzínový motor Vanguard 37HP V-Twin, který dokonale odpovídá kapacitě stroje a 
díky technologii elektronického vstřikování paliva (EFI) z něj činí rychlý a zároveň mimořádně úsporný 
stroj. Model ST6P se zaměřuje na kvalitu a dlouhou životnost. Používá stejnou štěpkovací komoru, 
způsob štěpkování, systém podávacích válců a násypku jako jeho velký bratr ST6D, ale má robustní 
panely z laminátu, kratší podvozek a mnohem lehčí benzínový motor. Tím se dostává pod hranici 750 
kg a stává se tak dostupným i pro řidiče bez řidičského průkazu B+E. 
 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=KKIxAVo9zUg 
 

Velikost vstupního otvoru 150 mm x 200 mm 

Systém podávacích válců FörstGrip podávací válce 

Způsob štěpkování Otevřený disk (640 x 25 mm) s dvěmi ostřími 203 mm 

Motor Briggs & Stratton Vanguard – 37 HP V Twin benzínový 

Systém No-stress (regulace 
rychlosti vkládaného materiálu) 

AutoIntelligence No Stress zařízení (snímání otáček 
štěpkovacího disku) 

Ovládání vkládání 
Plně vodě a vibracím odolný dotykový display 

AutoIntelligence 

Objem palivové nádrže 30 litrů 

Hladina hluku 122 dB 

Hmotnost 745 kg 

Rozměry (d x š x v s komínem) 3400 mm x 1300 mm x 2300 mm 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Akční cena       499.999 Kč 
  

Nabídka platí do 31.3.2023. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Akci nelze kombinovat s jinými zveřejněnými slevovými 
akcemi společnosti MANATECH CZ s.r.o. a nejsou z ní poskytovány další slevy. 

https://www.youtube.com/watch?v=KKIxAVo9zUg

