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WELKOM
 BIJ

TIMBERWO
LF 

Sinds 30 jaar marktleider 
Timberwolf is gespecialiseerd in de fabricage van professionele houtversnipperaars en shredders. We hebben een
lange weg afgelegd sinds onze eerste versnipperaar werd geïntroduceerd meer dan 30 jaar geleden. Vandaag de
dag, en 10.000 machines later,  is Timberwolf er in geslaagd om de grootste verkoper van houtversnipperaars in
het Verenigd Koningrijk te worden en we blijven groeien op een wereldwijde schaal. 

ongeëvenaarde ervaring en waar voor je geld
Met ons innovatief onderzoek en ontwerp, blijven we steeds nieuwe niveaus van prestaties en kwaliteit invoeren
binnen de branche. Toonaangevende prestaties en een hoge restwaarde maken een Timberwolf onbetwist de
beste machine in de markt, die veel waar voor zijn geld biedt.

de Wolven zijn hier ...
Timberwolf biedt de hoogste kwaliteit van dienstverlening door middel van een toegewijd dealernetwerk in het
Verenigd Koninkrijk en Europa. Al onze dealers zijn in staat om u te voorzien van deskundig advies en
ondersteuning, snel en efficiënt, waar en wanneer dat nodig is.

timberwolf-uk.com
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‘Vanaf uw eerste aanvraag tot en met de levering en de
after sales service, zullen wij er zorg voor dragen dat u
de beste ondersteuning voor uw timberwolf machine
gedurende zijn lange levensduur ontvangt.’
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Maak kEnnIS MEt hEt
tIMbErWolf tEaM 
het klantenteam
Wij zijn trots op ons vermogen om klanten te voorzien van de beste
service en ondersteuning. We begrijpen dat elke machine in uw
machinepark een belangrijke bron van inkomsten is. En dat deze
machinerieën  een belangrijke functie hebben uit te voeren. Daarom
moeten deze betrouwbaar zijn en een lange levensduur hebben. 

trotse erfenis en ervaring 
Gepassioneerd door de Britse productie, worden alle Timberwolf
producten ontworpen, gebouwd en getest in onze Britse fabriek. We zijn
er trots op meer machines te hebben verkocht dan enig ander merk
verkrijgbaar in het Verenigd Koninkrijk. Onze ervaring is ongeëvenaard.
Onze groeiplannen zijn om voort te bouwen op deze ervaring en er in
slagen om nog meer Timberwolf klanten te ondersteunen in het Verenigd
Koninkrijk, Europa en de rest van de wereld. 

continue verbetering 
Het Timberwolf team omarmd een “continue verbeteren” cultuur in alles
wat we doen. Prachtig ontworpen en gebouwd voor één doel. Het
Timberwolf assortiment van houtversnipperaars en shredders zijn
grotendeels geëvolueerd door middel van feedback van onze klanten en
consequente aandacht voor design en detail.
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• ondersteunend netwerk
Timberwolf heeft een compleet netwerk van distributeurs en dealers in het
Verenigd Koninkrijk en in Europa die in staat zijn om u ondersteuning te geven en u
van de juiste onderdelen te voorzien.

• timberwolf Garantie 
Onze no-nonsense garantie is uw garantie en zorgt ervoor dat uw Timberwolf
product u niet laat zakken. 

timberwolf-uk.com

• ontworpen voor prestaties 
Perfect balancerend tussen snelheid, kracht en functionaliteit. Het resultaat dat is bereikt
na 30 jaar van de progressieve engineering. Elke Timberwolf is ontworpen om de
prestaties van de motor ten opzichte van het hak mechanisme te optimaliseren. 

• timberwolf kracht
Zorgvuldig geselecteerde motoren zoals Kubota, Honda, Briggs & Stratton en Hatz worden
gekozen om hun kracht en betrouwbaarheid. Om voor een ideale match te zorgen voor
alle toepassingen en budgetten. 

• Invoertrechter ontwerp 
Een omvangrijke invoertrechter betekent minder voorbereidend zaagwerk en sneller
versnipperen waardoor u sneller en gemakkelijker kunt werken. 

• duurzaam gebouwd 
Onze modulaire ontwerpen maken het onderhoud en de service snel en eenvoudig,
waardoor u tijd en geld bespaard. 

tIMbErWolf’S  SPEErPuntEn 
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dEalEr nEtWErk
Timberwolf is erg trots op zijn netwerk van Erkende dealers en
distributeurs die de verkoop doen en de service verlenen aan onze
producten in het Verenigd Koninkrijk en in Europa. Elke partner
heeft de juiste ervaring binnen de boomverzorging,
landschapsverzorging en verhuur branche. Met deze ervaren
partners, krijgt u altijd deskundige hulp - of u nu kiest voor een
nieuw product of u brengt uw bestaande machine voor reparatie of
service. 

Al onze Erkende dealers en distributeurs worden ondersteund en
getraind door Timberwolf. Uw Timberwolf dealer helpt u niet alleen
met het kiezen van de juiste machine. Maar zij maken u ook wegwijs
met alle functies en mogelijkheden. Zodat u volledig vertrouwd bent
met de manier waarop uw Timberwolf werkt. Zij houden u machine
als nieuw, en indien gewenst voorziet hij u met een onderhoudsplan
dat is afgestemd op uw wensen - Bezoek onze website voor
informatie over de dichtstbijzijnde dealer. 



TW 160PH
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COMPACTE, STERKE EN
SNELLE HYDRAULISCHE
HOUTVERSNIPPERAAR HONDA BENZINEMOTOR 

TWEE HYDRAULISCH AANGE-
DREVEN INVOERWALSEN 
(ONGEREMD)
SNELVERKEER WIELSTEL 

22PK HONDA BENZINEMOTOR •
152MM (6 ") DIAMETER•
VERWERKINGSCAPACITEIT
SNEL TOEGANKELIJKE DUBBELZIJDIGE•
OMKEERBARE MESSEN 
160MM X 160 INVOEROPENING •
608KG EIGEN GEWICHT •
GEMIDDELDE SNIPPER GROOTTE 14.9MM  •

de beste dingen zitten in de kleine dingen 

Zeker als je net begint als hovenier, dan wil je een
houtversnipperaar die tegen een stootje kan. Je wilt dan een
machine die licht, makkelijk te manoeuvreren en eenvoudig te
onderhouden is. En uiteraard één die het serieuze werk aan
kan.  

het draait allemaal om wat er in zit 

De TW 160PH is de vervanger van de voor jaren lang
toonaangevende TW125PH. Het eerste wat je zou kunnen
opvallen zijn de verbeterde messen, van enkelzijdige naar
omkeerbaar. Het machine ontwerp is vereenvoudigd waardoor

het makkelijker is voor u om de machine in perfecte staat te
houden. De windvanen op het vliegwiel zijn nu van staal in
plaats van aluminium. Dit zorgt voor nog meer kracht. De
smeerpunten zijn nu centraal geplaatst aan de zijkant en er zijn
twee inspectie luiken aan beide zijden van de trechter om de
invoerrollen te controleren. De invoertrechter is aan de
bovenkant aangepast zodat u makkelijker onhandig takken
kunt invoeren. De machine voelt vertrouwd aan, maar
onderhuids is het een compleet nieuwe machine. Deze
machine levert u meer. Zo licht, zo goed ontworpen, zo
krachtig en zo veel waar voor u geld. Vraag vandaag nog een
demonstratie aan en u zult danig onder de indruk zijn. 

HOUTVERSNIPPERAARS MET SNELVERKEER WIELSTEL

KENMERKEN



‘Een indrukwekkende
snelheid en prestatie

van zo’n compacte
machine’ 
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KUBOTA DIESEL MOTOR
TWEE HYDRAULISCH
AANGEDREVEN INVOER-
WALSEN
GEREMD SNELVERKEER
WIELSTEL

Vandaag de dag staat de professioneel
boomverzorger onder druk om het werk zo snel
mogelijk, met een minimum aan overlast voor
elkaar te krijgen. Dus een houtversnipperaar, met
een uitzonderlijke werksnelheid, één sterk en
krachtig genoeg is om alles te verwerken, staat
bovenaan de lijst met eisen. Naast dit alles, is het
ook van grootst belang om snel en zo eenvoudig
mogelijk onderhoud uit te voeren. Makkelijke en
duidelijke toegangspunten tot alle service-items
waren daarom dan ook een belangrijk deel van
de ontwerpopgave.

Stuk voor stuk kan geen enkel ander merk
houtversnipperaar u zo veel prestaties,
onderhoudsgemak, levensduur en restwaarde
bieden. Dit is de meest solide, betrouwbare, hoge
prestatie 6" houtversnipperaar tegen zo’n
redelijke prijs.

timberwolf-uk.com

TW 230DHB

KENMERKEN
35PK KUBOTA 4-CILINDER MOTOR•
230MM X 160MM INVOER OPENING•
‘ONDER’ DE 750KG EIGEN GEWICHT •
VERWERKING VAN 5 TON PER UUR•
2X MAKKELIJK TOEGANKELIJKE•
OMKEERBARE SNIJMESSEN
“QUAD FORCE” INVOERROLLEN •

HOUTVERSNIPPERAARS MET SNELVERKEER WIELSTEL

THE LEADER OF THE PACK

       

2x makkelijk toegankelijke
omkeerbare snijmessen

toonaangevende 230mm x
160mm invoer opening

“Quad force” invoerrollen,
300kg druk
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‘Onverslaanbare prestaties – De beste in zijn klasse’
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KENMERKEN
280MM X 210MM INVOER OPENING•
VERWERKING VAN 6,5 TON PER UUR•
2X MAKKELIJK TOEGANKELIJKE DUBBEL•
OMKEERBARE SNIJMESSEN
“QUAD FORCE” INVOERROLLEN•
270 ° DRAAIBARE UITWERPPIJP•
GEMIDDELDE SNIPPER GROOTTE•
19,5MM

HOUTVERSNIPPERAARS MET SNELVERKEER WIELSTEL

timberwolf-uk.com

DE WOLF MET DE GROOTSTE HONGER
TW 280TDHB is niets minder dan uitstekend. Hij is gebouwd om de zwaarste
klussen aan te pakken met een minimum aan onderhoud. Groter en sterker,
maar hij is nog steeds zeer makkelijk in gebruik.

De TW 280TDHB heeft een extra brede invoertrechter en “open top” sectie
om beter zicht te bieden en geeft meer gemak bij het invoeren. Het heeft
een bredere invoer opening (280mm x 210mm), deze is groter dan de naaste
concurrenten. Ontworpen met u als klant in het achterhoofd, of het nu gaat
om de extra controles op de veiligheid, zoals de terugdraaiende invoerrollen
bij het indrukken van de veiligheidsbeugel of het zorgvuldig geplaatste
luchtfilter dat zorgt voor koele, stofvrije lucht. Het venijn zit hem in de
details!

KUBOTA TURBO DIESEL
MOTOR
TWEE HYDRAULISCH AANGE-
DREVEN INVOERWALSEN
GEREMD SNELVERKEER
WIELSTEL

TW 280TDHB
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‘Een snellere sterkere
machine voor elke

veeleisende boomverzorger’
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De TW 350DHB (t) gaat de extra mijl, zodat
u die grotere klussen eindelijk kunt
aannemen. Met een mix van; robuust
ontwerp, intuïtieve technologie en
compacte constructie, biedt dit model u de
benodigde prestaties en duurzaamheid.
Verwerken tot maximaal 12 ton materiaal
per uur.

En het heeft alle bekende functies die te
vinden zijn op alle Timberwolf
houtversnipperaars. Naast dit alles heeft de
machine ook een 360 graden draaitafel

waarmee u als bediener veiliger kunt
werken, op bijvoorbeeld drukke wegen.
Krappe ruimtes en moeilijk locaties zijn nu
veel gemakkelijker om mee om te gaan

door de draaitafel. U kunt uw werkpositie
zo veranderen zonder de
houtversnipperaar of het trekkende
voertuig te verplaatsen.

ALLES EN NOG MEER WAT JE ZOU
KUNNEN VERLANGEN VAN EEN
HOUTVERSNIPPERAAR

KENMERKEN
ENKELE AS – COMPACT EN MAKKELIJK TE•
MANOUVREREN
350MM X 230MM INVOER OPENING•
VERWERKING VAN 12 TON PER UUR•
2 X MAKKELIJK TOEGANKELIJKE DUBBEL•
OMKEERBARE SNIJMESSEN
“QUAD FORCE” INVOERROLLEN•
270 ° DRAAIBARE UITWERPPIJP•
GEMIDDELDE SNIPPER GROOTTE 19,35MM•

HOUTVERSNIPPERAARS MET SNELVERKEER WIELSTEL

HATZ DIESEL MOTOR
TWEE HYDRAULISCH AANGE-
DREVEN INVOERWALSEN
GEREMD SNELVERKEER
WIELSTEL
360° DRAAIBARE
MACHINE

TW 350DHB(t)
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‘uitstekende prestaties welke manier u ook op draait’



KUBOTA DIESEL MOTOR
TWEE HYDRAULISCH AANGE-
DREVEN INVOERWALSEN
IN BREEDTE VERSTELBAAR
RUPS ONDERSTEL

18 timberwolf-uk.com

HOUTVERSNIPPERAARS OP RUPS ONDERSTEL

KENMERKEN

We hebben de kans gegrepen bij het ontwerpen, in meer kracht, meer
prestaties en een betere ergonomie bij de Timberwolf TW 230VTR. Daardoor is
hij nugroter, sterker en sneller dan elk andere houtversnipperaars in zijn klasse.
Deze houtversnipperaar is de droom van elke aannemer en kan het allemaal. De
machine is meedogenloos efficiënt als het gaat om het klaren van de klus. Grote
rupsen en krachtige rijmotoren krijgen deze versnipperaar op de meest
afgelegen locaties. Voeg bij deze prestaties onze concurrerende prijs en deze all-
round houtversnipperaar zal jaar na jaar hard werken voor uw bedrijf.

De TW 230VTR is een verstandige investering voor uw bedrijf.

35PK KUBOTA 4-CILINDER MOTOR•
VERSTELBARE RUPS BREEDTE 0.81 TOT 1.30MTR•
2 SNELHEDEN 2,5 & 5 KM/ UUR•
VERWERKING VAN 5 TON PER UUR•
OPKLAPBAAR BESTUURDERSPLATFORM•
DEMONTABELE INVOERTAFEL•
“QUAD FORCE” INVOERROLLEN•
270 ° DRAAIBARE UITWERPPIJP•
GEMIDDELDE SNIPPER GROOTTE 18MM•

EEN ROBUUSTE MACHINE VOOR HET ZWARE WERKTW 230VTR
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‘Een in breedte verstelbaar
rups onderstel met een

ongeëvenaarde prestatie’



KUBOTA TURBO DIESEL MOTOR
TWEE HYDRAULISCH AANGE-
DREVEN INVOERWALSEN
2 SNELHEDEN RUPS
ONDERSTEL

20

HOUTVERSNIPPERAARS OP RUPS ONDERSTEL

timberwolf-uk.com

TW 280TFTR

KENMERKEN
280MM X 210MM INVOER OPENING•
VERWERKING VAN 6,5 TON PER UUR•
2 X MAKKELIJK TOEGANKELIJKE DUBBEL•
OMKEERBARE SNIJMESSEN
“QUAD FORCE” INVOERROLLEN•
270 ° DRAAIBARE UITWERPPIJP•
GEMIDDELDE SNIPPER GROOTTE 19,5MM  •

       

Er zijn van die momenten waarop het terrein
echt ruw is. Niet alleen onhandig of ongelijk,
maar serieus “off-road”. Dan is het noodzaak dat
je de houtversnipperaar bij het werk krijgt, en
niet het werk naar de machine toe moet
brengen. Als u op zoek bent naar de beste
prestaties en een uitstekende efficiency, die u
gewend bent van een Timberwolf, dan is de TW
280TFTR de machine die de klus voor u zal
klaren. De machine heeft ook de legendarische
Timberwolf “auto-feed” controle voor een
soepele verwerking van het hout. Dit
gecombineerd met een zwaardere hakselrotor
die ervoor zorgt dat de klus nog sneller geklaard
is. De TW 280TFTR heeft een “ride-on” platform
met een laag trillingsniveau en ergonomisch
ontwerp. Wat voorziet in optimaal comfort en
veiligheid. De machine heeft een 2 snelheden
rups onderstel, een lage versnelling om over
moeilijk terrein te rijden en een hogere
versnelling om efficiënt meer afstand te
bestrijken. Beide snelheden zijn traploos
instelbaar. De machine heeft een bodemvrijheid
van 245 mm en is makkelijk te manoeuvreren
over oneffen oppervlakte, de soepel lopende
rupsen tezamen met een laag zwaartepunt
verbeteren de stabiliteit op de verschillende
hellingen. Kortom, de machine zal u veilig en
snel op elke gewenste locatie krijgen!

ALLES WAT JE VERWACHT, MAAR DAN NOG MEER
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‘Een houtversnipperaar op rupsen met uitstekende off-road prestaties’



KUBOTA TURBO DIESEL MOTOR
TWEE HYDRAULISCH AANGE-
DREVEN INVOERWALSEN
IN HOOGTE VERSTELBAAR
RUPS ONDERSTEL
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HOUTVERSNIPPERAARS OP RUPS ONDERSTEL

timberwolf-uk.com

MAXIMALE VEELZIJDIGHEID OPTIMAAL TOEGANKELIJKTW 190TVGTR
Met de mogelijkheid om met de rupsen in
en uit te schuiven, de hoogte aan te passen
en de hoek te veranderen van de machine.
Hierdoor wordt nu het aanpakken van
moeilijke hellingen in combinatie met
lastige bodemomstandigheden heel erg
gemakkelijk. Het Wolftrack® systeem is
voorzien van dubbele heavy-duty armen ter
ondersteuning van elke rups. Waarmee u
een dynamische controle over de
spoorbreedte, de bodemvrijheid en de
kantelhoek van de machine heeft. Ook
wordt er meer comfort geboden aan de
bediener wanneer de hoek van de machine
is veranderd.

KENMERKEN
45PK KUBOTA 4-CILINDER TURBO MOTOR•
190MM (7 1⁄2”) DIAMETER•
VERWERKINGSCAPACITEIT
WOLFTRACK RUPS SYSTEEM•
EEN “RIDE-ON” PLATFORM VOOR DE BEDIENER•
EEN LAAG ZWAARTEPUNT VOOR EXTRA•
STABILITEIT
TOONAANGEVENDE STABILITEIT EN STERKTE•
270 ° DRAAIBARE UITWERPPIJP•
GEMIDDELDE SNIPPER GROOTTE 19,5MM•
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‘robuuste, betrouwbare,
uitstekend presterende
houtversnipperaar klaar

voor elke’
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Klein en robuust, deze
houtversnipperaar is ongekend in

zijn klasse. De machine is
ontworpen om een minimale

levensduur te hebben van 10 jaar,
zelfs bij gebruik in de ongelooflijk

veeleisende verhuur branche. Deze
machine is veilig te bedienen, gemakkelijk
te verplaatsen, heeft een hoog werktempo
en is in deze prijsklasse een klasse apart.

Aangedreven door een efficiënte 13pk
Honda benzinemotor, is hij ontworpen om
de hele dag, elke dag, met lage
exploitatiekosten te werken. Zijn
indrukwekkende snippervermogen en
75mm (3") snij prestaties maakt het tot
een prachtige houtversnipperaar die veel
meer in staat is dan zijn omvang doet
vermoeden.

EEN PRACHTIGE, KOSTEN EFFICIËNTE, RUIGE KLEINE
HOUTVERSNIPPERAAR. PERFECT VOOR DE VEELZIJDIGE HOVENIER.

KENMERKEN
HONDA 13PK BENZINEMOTOR•
75MM (3”) DIAMETER•
VERWERKINGSCAPACITEIT
POSITIEVE MES INVOER•
MASSIEVE OF LUCHTBANDEN•
MAKKELIJK IN ONDERHOUD•

‘Een krachtig
werkpaard ideaal
voor de grote klussen
in de kleinere tuinen’

VALTRECHTER INVOER
HONDA BENZINEMOTOR
MAKKELIJK TE
MANOEUVREREN

TW 13/75G

HOUTVERSNIPPERAARS

timberwolf-uk.com



VALTRECHTER INVOER
BENZINEMOTOR
(ONGEREMD) SNELVER-
KEER WIELSTEL

TW 18/100G ZONDER TWIJFEL, DE BESTE HOUTVERSNIPPERAAR OP DE MARKT
IN ZIJN SOORT

KENMERKEN
BRIGGS & STRATTON 18PK BENZINEMOTOR•
100MM (4”) DIAMETER•
VERWERKINGSCAPACITEIT
“POSITIVE BLADE-FEED”•
ELECTRISCHE START•

25

‘deze versnipperaar is een
commerciële machine, die
jarenlang dag in dag uit
het werk aan kan’

Een ideale houtversnipperaar voor de
bloeiende kleine bedrijven. De TW 18/100G is
een veelzijdige machine die geschikt is voor
vele toepassingen. De machine beschikt over
een 'positive blade-feed', een grote
invoertrechter en een laag zwaartepunt. Het
heeft de mogelijkheid om materiaal tot een
diameter van 100mm (4"), snel te verwerken
tot wel 1,5 ton per uur. De TW 18/100G heeft
een elektrische startmotor. Ondanks zijn
grootte, is dit een commerciële machine die
alle dagen voor u zal werken tijdens zijn
gehele levensduur. En als de tijd rijp is voor u
om te upgraden, zal de machine nog een
hoge restwaarde hebben. Uitgegroeid tot de
ideale machine voor beginnende
boomchirurgen. En iedereen die op zoek is
naar zijn eerste houtversnipperaar zou er
verstandig aandoen om deze machine eens
beter te bekijken.
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HOUTVERSNIPPERAARS MET AFTAKAS

dit is een veelzijdige 4" houtversnipperaar
voor een kleine gemeente, golfbaan,
particulier of agrariër. Geschikt voor een
tractor van 18pk tot 40 pk.

De machine heeft een laag zwaartepunt,
gemakkelijk wielstel en een goede

bodemvrijheid. Deze machine is voorzien van
“Positive blade-feed” en grote invoertrechter

en de mogelijkheid om snel hout te verwerken
tot een diameter van 100 mm (4"). De PTO/100G
is ontworpen voor de middelgrote tot grote
landgoedeigenaren en hoveniers die gebruik
maken van een compact tractor met aftakas
toerental van 540 tpm. De machine is voorzien
van een 'lage snelheid' wielstel en hoeft daarom
geen gebruik te maken van de hefinrichting.

‘de ideale machine
geschikt voor de grotere
tuinen’

timberwolf-uk.com

TW PTO/100G
AFTAKAS AANGEDREVEN
VALTRECHTER INVOER
GESCHIKT VOOR
TRACTOREN VANAF
18PK TOT 40PK

KENMERKEN
100MM (4”) DIAMETER•
VERWERKINGSCAPACITEIT
3-PUNTS HEFINRICHTING NIET NODIG•
“POSITIVE BLADE-FEED”•
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de timberwolf tW Pto/150h is met
nadruk een efficiënte houtversnipperaar,
ideaal voor landeigenaren, landgoederen
en golfclubs.

Deze aftakas houtversnipperaar met eigen
hydraulisch systeem levert uitstekende

resultaten. De houtversnipperaar past op
elke tractor uitgerust met een 540tpm aftakas,

CAT I hefinrichting en een 7-polige 12 volt
verlichtingsaansluiting. Het volledig zelfstandige

hydraulische systeem is niet afhankelijk van de
hydrauliek van de tractor. De TW PTO/150H is ideaal
geschikt voor tractoren van 25pk tot 60pk. De
houtversnipperaar zal met gemak takken en rond
hout aanpakken tot 152 mm (6"). Het strakke design
van de TW PTO/150H past perfect bij uw compact
tractor en de machine is kort genoeg om
gemakkelijk te manoeuvreren.

KENMERKEN
152MM (6”) DIAMETER•
VERWERKINGSCAPACITEIT
EEN EIGEN HYDRAULIEK SYSTEEM•
“AUTO-FEED” CONTROLE•

‘de perfecte match voor uw
compact tractor’

TW PTO/150H
AFTAKAS AANGEDREVEN
TWEE HYDRAULISCH
AANGEDREVEN INVOERWALSEN
GESCHIKT VOOR TRACTOREN
VANAF 25PK TOT 60PK
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HOUTSHREDDERS 

Ontworpen naar de vraag voor een heavy duty,
veelzijdige, professionele shredder. De TW S426TDHB
is speciaal ontworpen voor gemeenten, hoveniers,
afvalbeheerders, aannemers en iedereen met een
probleem met groen afval. Omvangrijk en onhandig
materiaal wordt moeiteloos in de enorme
invoertrechter getrokken door de grote invoerrol in
een grote invoeropening 426mm (16.77 ") x 230 mm
(9"). Vanaf dit moment zijn er 18 zwaar gesmede
stalen hamers, die ontworpen zijn voor zware
omstandigheden, die het materiaal verwerken dat
vervolgens wordt uitgeworpen door de speciale hoog
volume uitwerppijp. De uitworp is extreem krachtig
door het revolutionaire 'air-assist' systeem. De invoer
van het materiaal wordt bewaakt en gecontroleerd
door de elektronische “auto-feed” controle, en door
de 'auto back-off', dit om een consistente prestatie te
leveren.

GROTE INVOER CAPACITEIT •
426MM (16 3⁄4”) X 230 MM (9”)
IDEAAL VOOR HET VERWERKEN VAN•
DOOD HOUT
HOOG EFFICIENTIE SHREDDER•
SYSTEM MET EEN SPECIAL ANTI-
WIKKEL ONTWERP
HEAVY DUTY GESMEDEN STALEN•
HAMERS
HOOG VOLUME UITWERPPIJP MET•
HET REVOLUTIONAIRE 'AIR-ASSIST'
SYSTEEM, 270 ° DRAAIBAAR
VOORZIEN VAN•
VEILIGHEIDSGORDIJN IN DE
INVOERTRECHTER

TW S426TDHB EEN PERFECTE OPLOSSING VOOR EFFECTIEF RECYCLEN EN VOLUME
VERKLEININGKUBOTA TURBO DIESELMOTOR

TWEE HYDRAULISCH AANGEDREVEN INVOERWALSEN
GEREMD SNELVERKEER WIELSTEL

timberwolf-uk.com

KENMERKEN
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KENMERKEN
GROTE INVOER CAPACITEIT 426MM (16 3⁄4”)•
X 230 MM (9”)
TOTAAL EIGEN GEWICHT 1260KG•
HEAVY DUTY GESMEDEN STALEN HAMERS•
HOOG VOLUME UITWERPPIJP MET HET•
REVOLUTIONAIRE 'AIR-ASSIST' SYSTEEM,
270 ° DRAAIBAAR
VOORZIEN VAN VEILIGHEIDSGORDIJN IN DE•
INVOERTRECHTER

TW S426TFTR KUBOTA TURBO DIESELMOTOR
UITGEVOERD MET EEN RUPS ONDERSTEL

TW PTO S426 AFTAKAS AANGEDREVEN
HYDRAULISCH AANGEDREVEN
INVOERWALS

Met alle prestaties en voordelen van de TW S426TDHB, is de TW S426TFTR de machine die
korte metten maakt met locaties die moeilijk te bereiken zijn. De bermen langs de weg en de
snelweg die geruimd moeten worden van begroeiing, kunnen nu met het grootste gemak
gedaan worden met deze geweldige shredder. Maximale veelzijdigheid en geweldige prestaties
in één machine.

KENMERKEN
GROTE INVOER CAPACITEIT 426MM (16 3⁄4”) X 230 MM (9”)•
TOTAAL EIGEN GEWICHT 1840KG•
KUBOTA 4 CILINDER 45PK TURBO DIESELMOTOR•
BEDIENINGS PLATFORM•
HEAVY DUTY GESMEDEN STALEN HAMERS VOOR EEN LANGE LEVENSDUUR•
HOOG VOLUME UITWERPPIJP MET HET REVOLUTIONAIRE 'AIR-ASSIST' SYSTEEM, 270 ° DRAAIBAAR•

Een aftakas versie van de populaire S426 multifunctionele shredder. Gericht op tractoren in de 80
pk tot 115pk range die voorzien zijn van 1,000 toeren aftakas, CAT II 3-punts hefinrichting en een
12volt elektrische verlichtingsaansluiting. De TW PTO S426 is een waardevolle, kosteneffectieve
optie voor degene die een shredder nodig hebben voor achter een tractor. In tegenstelling tot
andere aftakas shredders, heeft deze Timberwolf shredder een eigen hydrauliek systeem, en is
uitgevoerd met Timberwolf “auto-feed” controle in combinatie met het Timberwolf 'auto back-
off'. De meeste lokale overheden en aannemers zijn nu in staat om deze shredder te gebruiken
met hun bestaande tractoren. Waardoor de kosten tot een minimum worden beperkt en het
machinepark wordt zo maximaal gebruikt.
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SPECIFICATIE GIDS

TW
 28
0T
DH
B

Kubota 45pk
4-cilinder turbo Diesel 36 liters 1180kg 3276mm

3880mm 1655mm 2300mm 210mm
(8 1⁄4”)* Tot 6.5 ton per uur 

2 x 158mm (6 ¼ “)
dubbelzijdig snijdend,

gehard staal

Twee hydraulisch
aangedreven invoer-
walsen voorzien van
“auto-feed” controle

TW
 23
0D
HB

Kubota 35pk
4-cilinder Diesel 18  liters 749kg 3305mm

3840mm 1510mm 2190mm 160mm 
(6 1⁄4”)* Tot 5 ton per uur 

2 x 135mm (5 ½ “)
dubbelzijdig snijdend,

gehard staal

Twee hydraulisch
aangedreven invoer-
walsen voorzien van
“auto-feed” controle

TW
 23
0V
TR

TW
 28
0T
FT
R

TW
 19
0T
VG
TR

HOUTVERSNIPPERAARS MET SNELVERKEER WIELSTEL

Kubota 35pk
4-cilinder Diesel 36  liters 1280kg 3561mm

812mm
to

1302mm
2218mm 160mm 

(6 1⁄4”)* Tot 5 ton per uur
2 x 135mm (5 1⁄4”) 

dubbelzijdig snijdend,
gehard staal

Twee hydraulisch
aangedreven invoer-
walsen voorzien van
“auto-feed” controle

Kubota 45pk
4-cilinder turbo Diesel 49  liters 1873kg 2460mm

3100mm
1480mm

(2010mm met
uitgeschoven rupsen)

2220mm
(2640mm volledig

uitgeschoven)

190mm 
(7 1⁄2”)* Tot 6.5 ton per uur

2 x 127mm (5“)
dubbelzijdig snijdend,

gehard staal

Twee hydraulisch
aangedreven invoer-
walsen voorzien van
“auto-feed” controle

MOTOR BRANDSTOF INHOUD BRANDSTOFTANK GEWICHT LENGTE MET INVOERTAFEL
OMHOOG/ OMLAAG

BREEDTE HOOGTE MAXIMALE DIAMETER
INVOER*

VERWERKINGCAPACITEIT INVOER METHODE MESSEN

Hatz 64pk
4-cilinder Diesel 38 liters

2270kg
(vaste trekboom)

2320kg
(verstelbare trekboom)

3420mm 4030mm
(vaste trekboom)

3655mm 4265mm
(verstelbare trekboom)

2075mm 2675mm 230mm
(9”)* Tot 12 ton per uur

2 x 180mm (7“)
dubbelzijdig snijdend,

gehard staal

Honda 22pk 4-takt Ongelode 
benzinel 18 liters 608kg 2935mm

3475mm 1266mm 2108mm 152mm
(6”)* Tot 3.5 ton per uur 2 x 109mm (4 ¼ “)

gehard staal

Twee hydraulisch
aangedreven invoer-
walsen voorzien van
“auto-feed” controle

HOUTVERSNIPPERAARS OP RUPS ONDERSTEL

TW
 35
0D
HB
(t)

TW
 16
0P
H

Twee hydraulisch
aangedreven invoer-
walsen voorzien van

“auto-feed”
controle/ 'Auto Reverse’

MOTOR BRANDSTOF INHOUD BRANDSTOFTANK GEWICHT LENGTE MET INVOERTAFEL
OMHOOG/ OMLAAG

BREEDTE HOOGTE MAXIMALE DIAMETER
INVOER**

VERWERKINGCAPACITEIT INVOER METHODE MESSEN

Kubota 45pk
4-cilinder turbo Diesel 36 liters 1600kg 2740mm

3300mm 1410mm 2320mm 210mm
(8 1⁄4”)* Tot 6.5 ton per uur

2 x 158mm (6 ¼ “)
dubbelzijdig snijdend,

gehard staal

Twee hydraulisch
aangedreven invoer-
walsen voorzien van
“auto-feed” controle

timberwolf-uk.com
*Werkelijke  grootte van de invoeropening, waardoor het materiaal kan passeren.
Andere fabrikanten kunnen de totale afmetingen, met inbegrip van rollen vermelden.
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TW
  P
TO
/10
0G

TW
  P
TO
/15
0H

TW
 13
/75
G

TW
 18
/10
0G

18-40pk vermogen,
540 aftakas toerental

per minuut
NVT NVT 268kg 1935mm

2460mm 1000mm 2050mm 101mm (4”) Tot 1.5 ton per uur 2 x 177mm (7”)
gehard staal“Positive blade-feed”

25-60pk vermogen,
540 aftakas toerental

per minuut
NVT NVT 400kg 1775mm

2880mm 1110mm 2035mm 152mm (6”) Tot 4 ton per uur 2 x 101mm (4”) 
gehard staal

Twee hydraulisch
aangedreven invoer-
walsen voorzien van
“auto-feed” controle

Honda 13pk 4-takt Ongelode benzine 6.5 liters 188kg
1565mm
(working)
815mm

(removed)
800mm 1600mm 75mm (3”) Tot 0.75 ton per uur 1 x 177mm (7”) 

gehard staal“Positive blade-feed”

Briggs & Stratton 
18pk 4-takt Ongelode benzine 8.5 liters 375kg 2560mm

2910mm 1280mm 2065mm 101mm (4”) Tot 1.5 ton per uur 2 x 177mm (7”) 
gehard staal“Positive blade-feed”

Kubota 45pk
4-cilinder turbo Diesel 33 liters 1350kg 3600mm

4220mm 1506mm 2220mm 426mm (16 3⁄4”) 
x

230mm (9”)*
Tot 3 ton per uur 18 zwaar gesmede

stalen hamers

Kubota 45pk
4-cilinder turbo Diesel 30 liters 1840kg 3100mm

3775mm
1355mm 2500mm

80-115pk vermogen,
1000 aftakas toerental

per minuut
NVT NVT 1260kg 2205mm

2795mm
1355mm 2420mm

Hydraulisch aange-
dreven invoerrol
voorzien van 

“auto-feed” controle
en 'auto back-off'

TW
 S
42
6T
DH
B

TW
 S
42
6T
FT
R

TW
 P
TO
/S
42
6

HOUTSHREDDERS 

HOUTVERSNIPPERAARS 

HOUTVERSNIPPERAARS MET AFTAKAS

18 zwaar gesmede
stalen hamers

Hydraulisch aange-
dreven invoerrol
voorzien van 

“auto-feed” controle
en 'auto back-off'

18 zwaar gesmede
stalen hamers

Hydraulisch aange-
dreven invoerrol
voorzien van 

“auto-feed” controle
en 'auto back-off'

426mm (16 3⁄4”) 
x

230mm (9”)*
Tot 3 ton per uur 

426mm (16 3⁄4”) 
x

230mm (9”)*
Tot 3 ton per uur 

MOTOR BRANDSTOF INHOUD BRANDSTOFTANK GEWICHT LENGTE MET INVOERTAFEL
OMHOOG/ OMLAAG

BREEDTE HOOGTE MAXIMALE DIAMETER
INVOER*

VERWERKINGCAPACITEIT INVOER METHODE MESSEN

MOTOR BRANDSTOF INHOUD BRANDSTOFTANK GEWICHT LENGTE MET INVOERTAFEL
OMHOOG/ OMLAAG

BREEDTE HOOGTE MAXIMALE DIAMETER
INVOER*

VERWERKINGCAPACITEIT INVOER METHODE MESSEN

MOTOR BRANDSTOF INHOUD BRANDSTOFTANK GEWICHT LENGTE MET INVOERTAFEL
OMHOOG/ OMLAAG

BREEDTE HOOGTE MAXIMALE DIAMETER
INVOER*

VERWERKINGCAPACITEIT INVOER METHODE HAMERS



TIMBERWOLF
Entec House
Tomo Industrial Estate
Stowmarket
Suffolk IP14 5AY

CONTACT:
T: +44 1449 765800
F: +44 1449 765801
E: info@timberwolf-uk.com
W: timberwolf-uk.com
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Deze informatie is samengesteld voor wereldwijd gebruik. Terwijl de algemene informatie, foto's en beschrijvingen beschikbaar zijn gesteld, kunnen sommige illustraties en teksten over financieringen, product opties
en accessoires niet beschikbaar zijn in alle landen. Neem daarom contact op met uw lokale dealer voor meer informatie. Entec Industries Ltd behoudt zich het recht om specificaties en het ontwerp van de in deze
documentatie beschreven producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.


