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Verlengde uitwerppijp + 1m (optie)

Antistress systeem “ADVANCED” met extra veiligheden en bijkomende functies 
(optie).

Optimale veiligheid voor de gebruiker door rondom beugel 
beveiliging (patent VANDAELE® N° 2003/0590)
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TV 18-23
HOUTVERSNIPPERAAR

De Vandaele® producten zijn 
allen ontwikkeld en geprodu-
ceerd volgens het kwaliteits-
managementsysteem ISO 9001 : 2008.



Compacte 18cm machine, tractor- of motor-
aangedreven voor het versnipperen van twijgen, 
takken & stammen van eender welke houtsoort 
tot een diameter van 180mm. 
Verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen.

De Tv18-23 is in zijn soort een unieke versnipperaar door :

• EENVOUDIG ONDERHOUD

• GEEN MESSEN SLIJPEN !

• VOLGENS CE NORM

• OPTIMALE VEILIGHEID

• RONDOM BEUGEL BEVEILIGING

Eigenschappen van VANDAELE houtversnipperaars:

• Standaard voorzien van TUNGSTEEN CARBIDE messen & tegenmessen in secties,

• Secties eenvoudig vervangbaar,

• Maakt messen slijpen en afstellen overbodig,

• Zeer lange levensduur,

• Geluidsarme messenschijf, ingebouwd in een slijtvaste behuizing,

• Directe aandrijving van de machine, zonder kettingen of riemen,

• Robuuste constructie, met jarenlange ervaring er in verwerkt,

• Zeer groot rendement.

Deze compact gebouwde machine kan takken tot 18cm diameter zonder 
probleem aan. De motoraangedreven versie TV18-23 EcoLogic wordt standaard 
uitgerust met BIO-olie en geluidswerende kit. Hierbij komt nog het uitgebreide 
pakket standaard en optionele veiligheidsvoorzieningen. Dit EcoLogic model 
is daardoor uitermate geschikt voor toepassingen waar normen als geluid, 
veiligheid en milieu een steeds belangrijkere rol gaan spelen; bijvoorbeeld bij 
gemeentebesturen en verhuurtoepassingen.

TV18-23 D EcoLogic; Motoraangedreven versie 
op onderstel snelvervoer.

TV18-23 P; 
Standaard tractor aangedreven driepuntsmachine. 

Optie: diesel motoraangedreven machine 360° 
draaibaar op onderstel snelvervoer.

Versie TV18-23DATC ; Hydraulisch aangedreven, 
zelfrijdend op rupsonderstel.

Tv 18-23
HOUTVERSNIPPERAAR

Standaard HATZ diesel motor 52 PK met “Silent 
Pack” op motoraangedreven versie.

Flappen in de trechter verhogen de veiligheid (projectie) en 
verminderen geluid – standaard op motoraangedreven versie.

Dieselversie: in lijn opgebouwde machine met directe 
aandrijving - zonder riemen of mechanische koppeling.

Standaard geluidskit op diesel uitvoering: extra geluidswerende 
coating op bovenkap, de invoertrechter en de koppeling.

TV18-23; 
Basismachine voorzien van:
• Messenschijf (Ø680mm) uitgerust met 2 messen  

in Tungsteen Carbide,
• Tegenmes in Tungsteen Carbide,
• Hydraulische aandrijving met ingebouwde pomp voor de 

aandrijving van de invoerrollen met keerkoppeling en 
snipperlengte regeling van 1 tot 25mm,

• Uitlaatbuis is 300° draaibaar (EN13525), met regelbare 
uitlaatklep,

• Maximum doorlaat in rond hout = 180mm,
• Doorlaatopening tussen de invoerrollen = 230 mm x 180 mm
• Trechterafmetingen = H 960mm – B 1000mm – D 1350mm,
• Geluidswerende coating.

Technische gegevens

TV18-23 DATC EcoLogic ; 
motor aangedreven
zelfrijdend rupsonderstel
Standaard - zie motormachine, met extra:
• Zelfrijdend hydraulisch rupsonderstel, 360° 

draaibaar,
• Inklapbaar personenplatform met veiligheidsbeugel,
• Traploze regelbare rijsnelheid, vooruit & achteruit,
• Dodemanshendels
Optioneel:
• Antistress systeem “Advanced”,
• Verlengde uitblaaspijp(+1m),
• Noppenrol bovenaan,
• Ander RAL kleur dan RAL 2011 & 7011.

TV18-23 D EcoLogic ; 
motor aangedreven 
Standaard:
• Toerental messenschijf = 1000 TMP,
• Dieselmotor Hatz 52 PK, 3 cil, luchtgekoeld,
• Geluidswerende kit,
• Bio-olie,
• Machine vast gemonteerd op gegalvaniseerd onderstel 

met spatborden en verlichting, banden 185/14,
• Vaste dissel met bolkoppeling,
• Antistress-systeem “Classic”.
Optioneel:
• Machine 360° draaibaar, 
• Verstelbare dissel,
• Antistress systeem “Advanced”,
• Verlengde uitblaaspijp(+1m),
• Noppenrol bovenaan,
• Ander RAL kleur dan RAL 2011 & 7011.

TV18-23 P ; 
tractor aangedreven 
Standaard:
• Minimaal tractorvermogen = 30 PK,
• Aftakastoerental = 1000 TPM,
• Driepuntsophanging,
• Aftakas met vrijloop inbegrepen.
Optioneel:
• 540 TPM tandwielkast,
• Antistress systeem,
• Onderstel traag vervoer,
• Verlengde uitblaaspijp(+1m),
• Verlichting bovenop de trechter.
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De Vandaele® producten zijn 
allen ontwikkeld en geprodu-
ceerd volgens het kwaliteits-
managementsysteem ISO 9001 : 2008.


