
Wir entwickeln 

& produzieren in 

Deutschland

• Compacte bouw

• Kegelpunt van gehard staal

• Met 2 soorten schroefdraad

• Effectieve werking

• Praktisch

• Flexibel inzetbaar

Kegelsplijter 
SP-Serie

Krachtig kloven …

Wij ontwikkelen 

& produceren in 

Duitsland& Poeder
 coating

100%
Chemie 

vrij
Infrarood 

Technologie

ADLER
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Zeer effectief

Kloven en verplaatsen in  
één handeling

Ideaal voor onkruidbestrijding

Echt geweldig: Zo maakt u van  
boomstammen kleine houtblokken.

Alles is mogelijk; boomwortels splijten,  brandhout kloven, weidepalen 
herstellen. Ook het verplaatsen en kloven tegelijk is geen probleem. 
Met de ADLER kegelsplijter, de SP-Serie, is de klus eenvoudig ge-
klaard en uw rug ontlast. De ADLER kegelsplijterserie is uitgerust met 
krachtige orbital motoren en met een verwisselbare voorzetlager in 
oliebadsmering. De werking kan door middel van één enkelwerkend 
of één dubbelwerkend stuurventiel plaats vinden.

De kegelsplijter wordt bij een kraan met een snelwisselopname of met 
pennen aangebouwd. 

De koniche kegelpunt bestaat uit gehard staal en heeft een konische 
draad die zichzelf vast trekt in ieder houtsoort. Hierdoor ontstaat een 
krachtige kloving die zelfs bij voertuigen met klein hydraulisch vermo-
gen een voortreffelijk resultaat oplevert.

Accessoires:
• Adapter voor boorvijzel 

• Flens voor onkruidborstel

• Onkruidborstel

ADLER-Kegelsplijter SP 100 SP 130 SP 165 SP 200

Aandrijving hydraulisch

Benodigd hydrauliek  
vermogen en volume

180 bar /  
> 30 l/min

180 bar /  
> 50 l/min

180 bar /  
> 60 l/min

180 bar /  
> 80 l/min

Draaimoment  daNm 100 130 165 200

Drukbegrenzingsventiel standaard

Kegelpunt Ø/ 
Lengte          mm 135 / 285 135 / 285 160 / 340 160 / 340

Kloofvermogen 
(afh. houtsoort)

1 m tot  
ca. 3 m 
Lengte 

Ø tot 0,6 m

1 m tot  
ca. 4 m 
Lengte 

Ø tot 0,8 m

1 m tot  
ca. 4 m 
Lengte 

Ø tot 1,0 m

1 m tot  
ca. 5 m 
Lengte 

Ø tot 1,0 m

Gewicht* kg 121 126 137 142

* Gewicht zonder snelwisselsysteem

Memo 
ADLER-Kegelsplijter SP-Serie

Trekt zich vast in iedere houtsoortEffectieve werking zelfs bij de kleinste voertuigen
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