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WARE KRACHT VOOR
WARE PRESTATIES.

Al sedert bijna 70 jaar ontwikkelen wij apparaten die 
zwaar werk vergemakkelijken. Met gepatenteerde en 
unieke oplossingen die nergens anders te vinden zijn. 
Overtuig er u zelf van: POSCH-machines herkent u aan 

meer vermogen, snelheid en comfort in vergelijking 
met andere apparaten.



www.posch.com/flMeer informatie:

Meer innovaties 
Overtuig uzelf van de vele gepatenteerde en 
voortreffelijke oplossingen die enkel in een 
POSCH-machine te vinden zijn. 

De nr. 1 voor 
brandhout
Inzet, passie en de hoogste standaarden in de 
verwerking garanderen de hoge kwaliteit van 
elke afzonderlijke machine.

Hogere competentie 
In Leibnitz, in het zuiden van Oostenrijk, 

bevindt zich een van de modernste 
productieplaatsen voor machines voor de 

vervaardiging van brandhout.

TOP-klantenservice met 20 jaar garantie op de 
voorziening van reserveonderdelen

Beter kloven en zagen is onze grootste uitdaging. 
En het ontdekken van eenvoudige, snelle en veilige processen onze 
passie. Dus is de ontwikkeling van formidabele machines die
bijzonder lang meegaan ons duidelijke doel.

POSCH – de toonaangevende 
specialist voor brandhout



De wereld van POSCH: www.posch.com/fl

Kloven 
Met een POSCH houtkliever 
verwerkt u brandhout snel,  
efficiënt en comfortabel.

zie vanaf pagina 6

Snijkloven 
Met POSCH machines verwerkt u complete 
stammen tot mooie blokken en maakt u de 
vervaardiging van brandhout winstgevend. 

zie vanaf pagina 16

Zagen 
Met de POSCH zagen en zaag- 

automaten verwerkt u elke partij 
brandhout met groot gemak.

zie vanaf pagina 12

Complete houtverwerking 
van de marktleider, voor elke 
behoefte.
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Snelle staande kliever

Alle video's en informatie: www.posch.com/fl/HydroCombi

Afhandeling van 
blokken 
Met de oplossingen van POSCH breidt u uw  
product uit en verbetert u de kwaliteit van 
uw brandhout. 

zie vanaf pagina 22

Ontschorsen 
Met een professionele schilmachine van 
POSCH maakt u razendsnel van elke stam 
een ontschorste paal. 

zie pagina 25

Hakselen 
Met een POSCH hakselaar worden  

alle restanten moeiteloos versnipperd.

zie pagina 24

www.posch.comDe wereld van POSCH:

Inhoudsopgave
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Snelle staande kliever

Alle video's en informatie: www.posch.com/fl/SpaltAxt

SpaltAxt 
Compacte krachtpatser 

Levert in korte tijd het brandhout 
voor de hele winter.

Bij het vervaardigen van brandhout voor eigen gebruik en 
voor middelgrote hoeveelheden is een houtkliever nodig die 
compact en robuust is, alsook zijn werk betrouwbaar aan een 
faire prijs vervult. Met de SpaltAxt krijgt u een dergelijke 
trouwe collega die bij elke taak en overal paraat staat. 

Compacte krachtpatser 

Door de grote massief rubberen wielen is 
hij eenvoudig verplaatsbaar naar de werkplek.

Met de driepuntsophanging is uw SpaltAxt 
voorbereid op elk gebruik.

230 V
400 V

 Kloofkracht 5–9,3 t

 Houtdiameter max. 40 cm

 Gewicht 127–255 kg
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Snelle staande kliever

Alle video's en informatie: www.posch.com/fl/HydroCombi

 De volwassen 
 staande kliever met 
 verbeterde uitrusting.

  Gepatenteerd Fixomatic-systeem met 
 standaard houtvasthoudspits

  Optimaal bemeten hydraulicasysteem 
 met rustig lopende industriële gietijzeren  
 pomp

  Sneller werken met Autospeed-functie 
 en slagbegrenzing

  Geïntegreerde rollen in het kloofmes 
 beschermen tegen vastzittende delen 

Nog ergonomischer. 
Met compacte lier max.
1 000 kg trekkracht.

Nog sneller. 
24 Turbo met dubbele
terugloopsnelheid.

Nog mobieler. 
Met passend rijgestel voor
de HydroCombi.

230 V
400 V

 Kloofkracht 10–26 t

 Houtdiameter max. 100 cm

 Gewicht 310–705 kg
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De beste 
HydroCombi 
aller tijden 
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Alle video's en informatie: www.posch.com/fl/RuckZuck

Krachtige liggende kliever

RuckZuck & SplitMaster 9 
Snelle korthoutklievers

SplitMaster 9: compact
met hoog vermogen

De SplitMaster 9 is het ideale apparaat voor 
gemiddelde hoeveelheden hout. Dankzij zijn 
compacte constructie en het met de hand 
bedienbare rijstel met twee massief rubber 
wielen kan hij goed worden verplaatst en is 
hij overal direct gebruiksklaar.

RuckZuck: betrouwbaar 
hulpje in huis en tuin

Bij RuckZuck zegt de naam alles. Onmiddellijk 
klaar voor het werk. Brandhout voor de 
winter wordt in een oogwenk geleverd.
Met de ergonomische houtoplegtafel heeft 
u het eindproduct bovendien binnen 
handbereik.

RuckZuck & SplitMaster 9 
Snelle korthoutklievers

230 V
400 V

 Kloofkracht 5,6–9 t

 Houtdiameter max. 50 cm

 Gewicht 131–370 kg

Ru
ck
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Alle video's en informatie: www.posch.com/fl/SplitMaster

Krachtige liggende kliever

Krachtige kliever met uithou-
dingsvermogen
SplitMaster 

Ontzie uw rug bij 
het werk met de
houtoplegger en de 
hefinrichting 

De hydraulische hefinrichting brengt 
zware stammen tot een lengte van 
max. 120 cm gemakkelijk in kliefposi-
tie. Dankzij de ergonomische bedie-
ningshoogte van de houtoplegtafel 
kunt u daarna comfortabel en 
krachtsparend doorwerken. 

De liggende kliever met 
de beste uitrusting.

  Nauwkeurige geleiding van het persstuk
tot aan het kloofmes

  Het kloofmes past zich aan de hout-
diameter en de behoefte aan

  Verbeterd hydraulicasysteem 
voor gegarandeerd continu bedrijf

Brandhout nu nog gemakkelijker kloven 
met het Easy-kloofmes.

De SplitMaster met langsrijstel 
voor mobiel gebruik.

400 V

 Kloofkracht 20–30 t

 Houtdiameter max. 100 cm

 Gewicht 764–1.700 kg
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Alle video's en informatie: 

Soevereine speciale klieverSoevereine speciale kliever

SplitMaster 
Specialist voor grote stammen 

De SplitMaster Crane 
pakt de grootste 
stukken. 

IJzersterke oplossingen: De hout-
hefkraan tilt stammen op tot een lengte 
van 250 cm en met een gewicht van 414 
kg. Hij brengt ze naar de kloofgoot, alwaar 
ze vervolgens met max. 55 ton door 
het kloofmes worden geperst. 

SplitMaster 35: uw 
specialist voor kort hout

Met een indrukwekkende snelheid 
produceert de SplitMaster 35 Spezial 
max. 18 blokken korthout in een slag en 
onmiddellijk erna is hij klaar voor het 
volgende werkproces. De sterke hydrauli-
sche kloofmachine neemt stukken rondhout 
met een diameter en lengte van max. 50 cm 
op.

400 V

 Kloofkracht 35–55 t

 Houtdiameter max. 100 cm

 Gewicht 1.980–4.700 kg

Voor de optimale oplossing bij uw 
specifieke toepassing kunt u contact 
opnemen met uw adviseur.
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Alle video's en informatie: 

Soevereine speciale kliever

AutoSplit 
Aanmaakhout in 
een aantal seconden

Verpakkingssystemen voor 
efficiëntere werkprocessen

Rond en vierkant hout, planken of stukken schors 
verwerkt en verpakt de AutoSplit in een hand-
omdraai in waardevolle zakken vol aanmaakhout 
(links los en rechts gestapelde verpakking).

 Maakt van houtresten 
 winstgevend aanmaakhout.

  Verwerkt rond en vierkant hout
  Traploos instelbare dikte van aanmaakhout
  Ononderbroken kloven
  Continue houttoevoer
  Veilig in continu bedrijf

Aanmaakhout in 
een aantal seconden

230 V
400 V

 Kliefcyclus 3 sec

 Mogelijke houtlengte 12–20 cm 

 Produceert max. 100 zakken/uur

Au
to
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Alle video's en informatie: 

Duurzame topprestaties

Wipzaag
De robuuste en soepel 
lopende klassieker

Al onze zagen
zijn voorzien voor elke 
toepassing

 E-motor met rechtstreekse aandrijving 
 E-motor met V-riemaandrijving 
 PTO-aandrijving 
 Benzinemotor

Sneller veilig zagen voor 
tientallen jaren
In massief stalen uitvoering voor bijzonder 
lange levensduur. Verkrijgbaar met optionele 
veiligheidsgreep.

  Speciale wipvorm voor probleemloos zagen
  Soepel lopend en ergonomisch
  Robuuste en compacte constructie

 Hoog uurvermogen 3–8 stère/u

 Snijdiameter max. 24 cm

 Compacte constructie 147–262 kg

400 V

Ook verkrijgbaar: WIDIA-cirkelzaag-
bladen: Geruislozer. Langere 
standtijd. Hogere capaciteit.

W
ip
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Alle video's en informatie: 

Duurzame topprestaties

Tafelwipzaag 
De praktische 
dubbele professional

Van precisie tot hoog 
vermogen in een 
handomdraai

Binnen enkele seconden kan de zaag dankzij 
de comfortabele ontgrendeling van tafel- 
naar wippositie worden ingesteld. Zo wisselt 
deze van langssnede tot de vervaardiging van 
brandhout.

 van langssnede tot brandhoutvervaardiging in 5 sec

 Snijdiameter max. 24 cm 

 Compacte constructie 210–325 kg

De allround zaag 
voor huis en tuin

Met de standaard langssnede-
uitrusting is deze cirkelzaag de duurzame 
hulp bij het vervaardigen van brandhout en 
precies langszagen. 

  Speciale wipconstructie voor hogere 
veiligheid

  Soepel lopende wip voor meer ergonomie
  Eenvoudig vervoer naar de werkplek

400 V
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Alle video's en informatie: 

Automatisch beter zagen

SmartCut & EasyCut
Automatische 
prestaties

Halfautomatisch 

EasyCut: zagen zonder 
risico en verladen in één 
werkproces. 

  Automatische houttoevoer met
gepatenteerde langsaanslag

  Exacte snijlengte
  Vlot zagen dankzij houtlade met kogellagers
  Houtlengte max. 120 cm

Volautomatisch

SmartCut: zaagconcept 
voor hoog vermogen, 
comfortabele en veilige
bediening door één 
persoon.

  Beladen zonder stress en 
automatisch zagen

  Gelijkmatige snijlengte
  Houtlengte max. 120 cm

400 V

 Hoog uurvermogen 3–8 stère/u

 Snijdiameter max. 20 cm

 Gewicht 570–920 kg

SmartCut & EasyCut

www.posch.com/fl/Zagen14



Alle video's en informatie: 

Automatisch beter zagen

AutoCut 
Brandhoutautomaat 
met sterke prestaties

 Dat kan enkel de
 AutoCut.

  Houtblokken tot 120 cm zonder reststuk
of max. 200 cm met reststuk op topsnel-
heid gebruiksklaar voor de kachel zagen

  Capaciteit per jaar van max. 5 000 stère

400 V

 Hoog uurvermogen max. 15 stère/u

 Snijdiameter max. 23 cm 

 Gewicht vanaf 1.200 kg

EasyGo. Invoersysteem met 
optische blokopmeting voor exacte 
lengte zonder reststuk.

CutControl. In een aantal 
seconden wijzigen van de snijlengte 
en invoer van de tolerantie via 
touchscreen.

WIDIA-zaagblad voor volauto-
matische cirkelzagen in versterkte 
uitvoering.

Au
to

Cu
t

Capaciteit in stère van automatische zagen

EasyCut SmartCut AutoCut

www.posch.com/fl/AutoCut

Brandhoutautomaat 
met sterke prestaties

400 V

max. 15 stère/u
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Alle video's en informatie: www.posch.com/fl/SpaltFix-S-360

Snijkliever met ijzersterke gecombineerde oplossing

SpaltFix S-280/S-360 
Verhoogt de productie van 
brandhout moeiteloos

SpaltFix S-280/S-360 
Verhoogt de productie van 
brandhout moeiteloos

Het dubbele 
voordeel: Snijkliever 
met ijzersterke 
gecombineerde 
oplossing 

 Maakt blokken uit stammen
 Moeiteloos bedienbaar met joystick
 Autospeed voor sneller kloven
 WIDIA-zaagblad met hoog vermogen

 Kloofkracht max. 12 t

 Houtdiameter max. 35 cm 

 Hoog uurvermogen 20 m3/u

Langsrijstel voor 
eenvoudig vervoer 

Het trekkerrijstel is desgewenst verkrijgbaar 
met remsysteem en toelating voor het 
wegverkeer. Het kan worden voorzien van het 
stamtoevoersysteem en een hefinrichting. 
Binnen de kortste tijd wisselt hij van de 
vervoersstand in de werkstand en is daardoor 
onmiddellijk gebruiksklaar.

400 V

SpaltFix S-360
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Alle video's en informatie: www.posch.com/fl/SpaltFix-S-280

Snijkliever met ijzersterke gecombineerde oplossing

Nog sneller en efficiënter 
werken met het juiste 
toevoersysteem voor 
stammen van 2 tot 5 meter

Continue toevoer door middel van 
het stamtoevoer-systeem bestaand 
uit 1 dwarstransportband
2 kettingtransportband.

Tevens verkrijgbaar: 
de halfautomatische 
SpaltFix S-280 – 
het voordelige 
instapmodel.

Snijdt en klieft stammen met max. 
∅ 28 cm in max. zes blokken van 
max. 50 cm lang. 

1 2

17



Alle video's en informatie: www.posch.com/fl/SpaltFix-K

Snijkloven voor professionals

SpaltFix K-440/K-540/K-550 
Hoog vermogen en gelijkmatige 
blokken in één werkproces

 Kloofkracht max. 41 t met Autospeed

 Houtdiameter max. 55 cm 

 Hoog uurvermogen max. 55 m3/u

Houtverwerking 
met groot vermogen
SpaltFix K-540 
mobiel

 Comfortabele bediening met joystick
 SuperCut-Harvesterzaag voor 
snel en veilig zagen

 Gelijkmatige blokken zonder 
vervanging van het mes

 Continue toevoer voor hogere 
capaciteit

Max. 18 blokken. 
Met de 3-in-1-kloofmesfunctie 
zonder vervanging van messen.

Snel en veilig. 
Hydraulische dubbele grijper en
SuperCut kettingzaag.

Autospeed + met twee keer zo 
snelle terugloop voor een bijzonder 
hoog uurvermogen.

18



Alle video's en informatie: www.posch.com/fl/SpaltFix-K

Snijkloven voor professionals

Ook als SpaltFix K-440 
en SpaltFix K-550 
verkrijgbaar voor mobiel 
of stationair gebruik.  

 Onuitputtelijk brandhout vervaardigen
 Gebruiksklaar voor iedere toepassing
 Ringkloofmessen voor fraaiere blokken
 Blokken tot een lengte van 100 cm

400 V

Split Control. De automatische 
kloofmesinstelling voor lagere 
belasting van de machine.

Meer vermogen. De continue
toevoer levert u meer stère per 
uur op.
 

Zuivere doorverwerking. 
LogFix en PackFix voor hoogwaardig 
en zuiver verpakt brandhout.

Uw adviseur kan u verder adviseren.

SpaltFix K-540

19



Alle video's en informatie: www.posch.com/fl/SpaltFix-K-Vario

Meer efficiëntie en fraaiere blokken

SpaltFix K-600/K-650 Vario 
Meer efficiëntie en
fraaiere blokken

SpaltFix K-600/K-650 Vario 

 Kloofkracht max. 16 t

 Houtdiameter max. 65 cm 

 Hoog uurvermogen max. 35 m3/u

Verandert stammen in 
hoogwaardig brandhout 
met instelbare 
kantlengte

 Comfortabele bediening met joystick
 Produceert 60 blokken met een max. 
lengte van 50 cm per deel van een stam

 Hydraulische dubbele grijper en 
SuperCut kettingzaag voor snel
en veilig zagen

Ook verkrijgbaar als SpaltFix K-600-Vario voor stammen tot 60 cm.

20



Alle video's en informatie: www.posch.com/fl/SpaltFix-K-Vario

Meer efficiëntie en fraaiere blokken

Elk blok voldoet aan
de eisen van uw klant.  

Fijne houtblokken zijn de grote kracht 
van de K-Vario serie. Geheel volgens wens 
produceert hij blokken met een kant-
lengte tussen 5 en 15 cm, die zich exact 
gesorteerd laten produceren voor 
verschillende groepen klanten. 

400 V

Efficiënt. 
Minder energie per blok dankzij het 
efficiëntere kloofsysteem.

Zeker.
Ongestoord continu bedrijf dankzij 
hoogwaardige componenten.

Variabel.
Kloven met instelbare blokgrootte 
met het X-vormige kloofmes.

10 cm (D15) 5 cm (D7)

kW

ca.
-20%

K-600 VarioK-540

SpaltFix K-650 Vario
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Alle video's en informatie: www.posch.com/fl/Blokafhandeling

Gewoon sneller werken

PackFix Hydro 
Snellere en
efficiëntere winning

Stabiele packs voor 
ruimtebesparende opslag 
en ideale droging

De hydraulische zwenktafel verdubbelt
de werksnelheid. Vullen en verpakken zijn 
gelijktijdig mogelijk.

Brandhout optimaal 
verplaatsen met sterke 
transportbanden

Ideaal voor het overladen van gebruiksklare 
blokken. Elke transportband past zich hierbij 
precies aan de beoogde toepassing aan. Ze zijn 
allemaal zwenkbaar en in hoogte verstelbaar. 

 Transportbanden van 4 tot 8 m lang
met een uitwerphoogte van 3,3 tot 5 m

Pa
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 Drogen, opslaan en uitleveren

 Perfecte verpakking voor houtblokken tot 50 cm

 Topsnelheid per 1 stère
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Alle video's en informatie: www.posch.com/fl/Blokafhandeling

Betere afhandeling van blokken

LogFill & LogFix
Gedoseerde
en zuivere
blokafhandeling 

Haalt splinters van
houtblokken af: LogFix

Roterende walsen maken de ongewenste 
onderdelen van ieder blok los, zoals spaanders, 
schors en splinters. De zeven walsen draaien met 
slechts 50 toeren per minuut en werken 
uitermate geruisloos. 

  Levert zuiver en derhalve hoogwaardig 
brandhout

  Verwijdert spaanders, schors en splinters
  Verkrijgbaar in verschillende afmetingen

Houtblokken opslaan en 
doseren met de LogFill

Bijzonder handig is de LogFill bij grote hoeveel-
heden hout en het PackFix Hydro-systeem. 
Terwijl één deel van het houtblok verpakt wordt, 
buffert de LogFill het andere deel dat in de 
tussentijd onstaat. 

  Tussenstation voor probleemloze verwerking
  Buffer voor houtblokken tot max. 2 m3

  Ideaal in combinatie met LogFix en PackFix

Lo
gF

ix

Blokken voorbereiden voor een 
probleemloze verwerking en gereinigd 
doorgeven

1

2

LogFill 1 en LogFix 2 zorgen quasi probleemloos voor reiniging van de 
houtblokken en een betere marktprijs. 

Lo
gF

ix
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Alle video's en informatie: www.posch.com/fl/Ontschorsen

Professionele schilmachine

SchälProfi maakt 
van iedere stam
een zuivere paal 

Winst met
elk stuk

Met de praktische en veilige 
bediening kan elk stuk rondhout 
gemakkelijk ontschorst worden 
om het voor te bereiden voor de 
gewenste toepassing. 

Voor het spitsen en 
ontschorsen van 
palen

Met geharde en geslepen messen 
voor duurzame prestaties. De 
SchälProfi verwerkt desgewenst ook 
palen van meer dan 3 meter lang.

 Schilcapaciteit max. 9 sm/min

 Schilschijf met ∅ 50 cm

 Compacte constructie 294–384 kg

400 V

Professionele schilmachine

maakt 
van iedere stam
een zuivere paal

max. 9 sm/min

294–384 kg

400 V

Schilmachine 
Handmatig ontschorsen
tot 15 cm houtdiametereter.

SchälProfi 
Automatisch ontschorsen
tot 24 cm houtdiametereter.
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Alle video's en informatie: www.posch.com/fl/Hakselen

Professionele verkleining

ProfiHäcksler & 
HackBlitz voor hogere 
duurzaamheid

ProfiHäcksler: 
De kampioen voor het 
verkleinen van afval 
en de bereiding van 
compost

Bijzonder geschikt voor de optimale 
bereiding van compost. 
De ProfiHäcksler zorgt voor het snel 
verkleinen van afval afkomstig uit 
struiken, vaste planten, kransen, 
tuinafval en zaagwerk.

 Hout tot ∅ 5 of 10 cm

 Trommel of hakschijf

 Grote trechteropening

400 V

HackBlitz 
Maakt van snoeihout en afval 
moeiteloos haksel.

Verkleinen voor iedere toepassing 
De verschillende verkleiningsproducten van de ProfiHäcksler (links)
en de HackBlitz (rechts) in een rechtstreekse vergelijking.

voor hogere 400 V
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POSCH staat u altijd bij
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POSCH België

Packo NV

Torhoutsesteenweg 166
B-8210 Zedelgem
Route Nationale IV,3
B-5590 Ciney

T +32 50 25 00 10
E info@packo.be

POSCH Nederland 

Stierman De Leeuw b.v.

Postbus 200
NL-7300 BR Apeldoorn

T +31 575 599 999
E info@stiermandeleeuw.nl



 Volledig productoverzicht

 Uitvoerige technische informatie

 Alle afbeeldingen

 Video's van het gebruik

De wereld van POSCH: www.posch.com/fl

Alle informatie
over alle producten:
www.posch.com/fl
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