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INOVATIVNE
REŠITVE  
Prejeli smo priznanje Inovator 
leta Spodnje Savinjske doline
leta 2017, 2016 in 2012. Leta 2017 
za drobilne valje namenjene pred 
drobljenju volumskih reciklažnih 
proizvodov, 2016 za pred drobilnik 
ROBUST P130 kot samostojni drobilnik 
oziroma kot nadgradnja univerzalnih 
drobilnikov ROBUST in drugih 
drobilnikov, ter leta 2012 za naš 
"segmentni rotor za univerzalne 
lesene odpadke in drobilnike palet". 
Drobilnik ROBUST je na evropskem trgu 
modelno zaščiten št. 002165837-0001, 
prav tako noži za preddrobilnik št. 
004754786. Za poševne lamelne 
nože (pred drobilnik) imamo pridobljen 
patent P-201800051.

DROBILNIKI ROBUST
Be IN think GREEN

Pod registrirano blagovno znamko ROBUST razvijamo,
proizvajamo in tržimo drobilnike lesa, lesenih ostankov
in odpadkov, palet, plastike in podobnih materialov.
Drobilnik s pomočjo rezilnih nožev na rotorju trga in drobi
material, katerega proti rotorju potiska hidravlično pritiskalo.
Granulacija izhodnega materiala je odvisna od velikosti
odprtin na situ, ki je nameščeno za rotorjem.

PLUG & PLAY 
Pametni nadzorni sistem omogoča
popolnoma avtomatično upravljanje
univerzalnega drobilnika Robust
in enostavne nadgradnje visoko
učinkovitih linij, ki omogočajo
učinkovito procesiranje in uporabo
raznolikih materialov, odpadkov in
ostankov.

VISOKA
KAKOVOST
Ključni deli drobilnika so izdelani iz
visokozmogljivih materialov, kot je
HARDOX.

ENOSTAVNO
VZDRŽEVANJE
Vsi ključni deli drobilnika Robust so
popolnoma zaščiteni z enostavno
odstranljivimi pokrovi, ki omogočajo
hiter in enostaven dostop.

VARNOST IN
ZANESLJIVOST
Drobilniki ROBUST so izdelani
po standardih Evropske unije
ter izpolnjujejo vse varnostne in
zdravstvene zahteve Direktive 2006/42/
ES, Pravilnika o varnosti strojev (Uradni
list Republike Slovenije, št. 75/08),
Direktive 73/23/EGS ter Pravilnika o
električni opremi, ki je namenjena za
uporabo znotraj določenih napetostnih
mej (Uradni list Republike Slovenije, št.
27/04). Odlikuje jih velika varnost pri
delu. Zaradi popolne končne kontrole
vsakega drobilnika zagotavljamo
njihovo zanesljivost, hkrati pa je vsak
drobilnik nastavljen na optimalno
funkcijsko in varno delovanje.

48-MESECNA
GARANCIJA IN
SERVIS
Vsi drobilniki Robust so izdelani na
sedežu podjetja v Arji vasi in imajo do
48-mesečno garancijo. Nudimo vse 
storitve,potrebne rezervne dele in
dodatno opremo za drobilnike ROBUST 
na področju Evropske unije in izven nje.



2

INOVATIVNE
REŠITVE  
Prejeli smo priznanje Inovator 
leta Spodnje Savinjske doline
leta 2017, 2016 in 2012. Leta 2017 
za drobilne valje namenjene pred 
drobljenju volumskih reciklažnih 
proizvodov, 2016 za pred drobilnik 
ROBUST P130 kot samostojni drobilnik 
oziroma kot nadgradnja univerzalnih 
drobilnikov ROBUST in drugih 
drobilnikov, ter leta 2012 za naš 
"segmentni rotor za univerzalne 
lesene odpadke in drobilnike palet". 
Drobilnik ROBUST je na evropskem trgu 
modelno zaščiten št. 002165837-0001, 
prav tako noži za preddrobilnik št. 
004754786. Za poševne lamelne 
nože (pred drobilnik) imamo pridobljen 
patent P-201800051.

DROBILNIKI ROBUST
Be IN think GREEN

Pod registrirano blagovno znamko ROBUST razvijamo,
proizvajamo in tržimo drobilnike lesa, lesenih ostankov
in odpadkov, palet, plastike in podobnih materialov.
Drobilnik s pomočjo rezilnih nožev na rotorju trga in drobi
material, katerega proti rotorju potiska hidravlično pritiskalo.
Granulacija izhodnega materiala je odvisna od velikosti
odprtin na situ, ki je nameščeno za rotorjem.

PLUG & PLAY 
Pametni nadzorni sistem omogoča
popolnoma avtomatično upravljanje
univerzalnega drobilnika Robust
in enostavne nadgradnje visoko
učinkovitih linij, ki omogočajo
učinkovito procesiranje in uporabo
raznolikih materialov, odpadkov in
ostankov.

VISOKA
KAKOVOST
Ključni deli drobilnika so izdelani iz
visokozmogljivih materialov, kot je
HARDOX.

ENOSTAVNO
VZDRŽEVANJE
Vsi ključni deli drobilnika Robust so
popolnoma zaščiteni z enostavno
odstranljivimi pokrovi, ki omogočajo
hiter in enostaven dostop.

VARNOST IN
ZANESLJIVOST
Drobilniki ROBUST so izdelani
po standardih Evropske unije
ter izpolnjujejo vse varnostne in
zdravstvene zahteve Direktive 2006/42/
ES, Pravilnika o varnosti strojev (Uradni
list Republike Slovenije, št. 75/08),
Direktive 73/23/EGS ter Pravilnika o
električni opremi, ki je namenjena za
uporabo znotraj določenih napetostnih
mej (Uradni list Republike Slovenije, št.
27/04). Odlikuje jih velika varnost pri
delu. Zaradi popolne končne kontrole
vsakega drobilnika zagotavljamo
njihovo zanesljivost, hkrati pa je vsak
drobilnik nastavljen na optimalno
funkcijsko in varno delovanje.

48-MESECNA
GARANCIJA IN
SERVIS
Vsi drobilniki Robust so izdelani na
sedežu podjetja v Arji vasi in imajo do
48-mesečno garancijo. Nudimo vse 
storitve,potrebne rezervne dele in
dodatno opremo za drobilnike ROBUST 
na področju Evropske unije in izven nje.

ROBUST d.o.o.
Arja vas 105
3301 Petrovče, Slovenija

T: +386 (0)3 703 87 96, (0)3 703 88 30 
M: +386 (0)51 317 141, (0)31 312 337

info@robust.si

www.robust.si
www.drobilnik.si

Robust drobilniki
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PREDNOSTI
Univerzalna uporaba (les razni, palete vključno z žeblji in sponkami, iverne plošče in ostanki, furnirji,
MDF-plošče, kartonaža, plastika …).

 

•     popolnoma avtomatsko delovanje
•     tih in kompakten reduktor s podaljšano življenjsko dobo*
•     zagon motorja se nadzira s sistemom zvezda – trikot
•     celoten hidravlični sistem je zaščiten z ohišjem drobilnika (SD* in MONSTER serija)
•     kaljeni noži s štirimi rezilnimi robovi s podaljšano življenjsko dobo
•     drobilni prostor brez mehanskih ovir
•     sito iz HARDOX-a
•     enostavna postavitev, priklop in zagon
•     ekonomična poraba energije
•     izredno tiho delovanje
•     enostavno in minimalno vzdrževanje

      * razen SD45

ENOOSNI DROBILNIKI
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ROBUST SD 45
PREDNOSTI
Model SD 45 odlikujejo nizka priključna moč, visoka produktivnost, enostavna uporaba in dolga garancijska doba (do 4 leta).

•univerzalna uporaba (les razni, iverne plošče in ostanki, furnirji, MDF-plošče, kartonaža, plastika …).
• popolnoma avtomatsko delovanje
• tih in kompakten reduktor s podaljšano življenjsko dobo
• zagon motorja se nadzira s sistemom zvezda – trikot
• kaljeni noži s štirimi rezilnimi robovi s podaljšano življenjsko dobo
• drobilni prostor brez mehanskih ovir
• sito iz HARDOX-a
• enostavna postavitev, priklop in zagon
• ekonomična poraba energije
• izredno tiho delovanje
• enostavno in minimalno vzdrževanje

OSNOVNE LASTNOSTI

MOČ (kW) 11-15

ROTOR Ø (mm) 160

HITROST ROTORJA (rpm) 140

ŠTEVILO NOŽEV (kos) 15

VSIPNA ODPRTINA (mm) 620 x 430

PRIKLJUČEK ZA EKSTRAKCIJO Ø (mm) 152

POTREBNA HITROST EKSTRAKCIJE (m/s) 20

TEŽA (kg) 920

ODPRTINE V SITU (mm) 10-50

KAPACITETA** (m3/h) Pribl. 0,5-1,5 
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** Odvisno od materiala in premera odprtin v situ



ROBUST SD 60
PREDNOSTI
• inteligentni krmilni sistem BOVER_BASIC
• pogonski sklop (elektromotor, reduktor, jermenski prenos)
• vsipni lijak
• hidravlično pritiskalo
• robusten in prilagodljiv
• kaljeni noži s štirimi rezilnimi robovi s podaljšano življenjsko dobo
• kaljeni čistilni noži
• kaljene rezilne letve
• sito iz HARDOX-a
• zagon motorja se nadzira s sistemom zvezda – trikot

OSNOVNE LASTNOSTI

MOČ (kW): 15 / 18,5 / 22

VSIPNA ODPRTINA (mm): 1445 × 1345

DELOVNA DOLŽINA ROTORJA (mm): 650

PREMER ROTORJA (mm): 270

ŠTEVILO NOŽEV (kos): 28

ODPRTINE V SITU (mm): 10-50

KAPACITETA (m3/h): 3 - 5*

TEŽA (kg): 1750

* Odvisno od materiala in premera odprtin v situ
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ROBUST SD 90
PREDNOSTI
• inteligentni krmilni sistem BOVER_BASIC
• pogonski sklop (elektromotor, reduktor, jermenski prenos)
• vsipni lijak
• hidravlično pritiskalo
• robusten in prilagodljiv
• kaljeni noži s štirimi rezilnimi robovi s podaljšano življenjsko dobo
• kaljeni čistilni noži
• kaljene rezilne letve
• sito iz HARDOX-a
• zagon motorja se nadzira s sistemom zvezda – trikot
• NADGRADNJA na inteligentni krmilni sistem BOVER PREMIUM*
• NADGRADNJA z VEČJIM VSIPNIM LIJAKOM*
• NADGRADNJA s PREDDROBILNIKOM P100 ali P130*
*dodatna oprema

OSNOVNE LASTNOSTI

MOČ (kW): 18,5 / 22

VSIPNA ODPRTINA (mm): 1445 × 1565

DELOVNA DOLŽINA ROTORJA (mm): 870

PREMER ROTORJA (mm): 270

ŠTEVILO NOŽEV (kos): 38

ODPRTINE V SITU (mm): 10-50

KAPACITETA (m3/h): 4 - 7*

TEŽA (kg): 2050 / 3200**

* Odvisno od materiala in premera odprtin v situ
** SD90 + vmesnik + P100 ali P130 z lijakom
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ROBUST SD 90 XL
PREDNOSTI
• inteligentni krmilni sistem BOVER_BASIC
• pogonski sklop (elektromotor, reduktor, jermenski prenos)
• vsipni lijak
• hidravlično pritiskalo
• robusten in prilagodljiv
• kaljeni noži s štirimi rezilnimi robovi s podaljšano življenjsko dobo
• kaljeni čistilni noži
• kaljene rezilne letve
• sito iz HARDOX-a
• zagon motorja se nadzira s sistemom zvezda – trikot
• SPS omarica na kolesih + TOUCH SCREEN
• NADGRADNJA na inteligentni krmilni sistem BOVER PREMIUM*
• NADGRADNJA z VEČJIM VSIPNIM LIJAKOM*
• NADGRADNJA s PREDDROBILNIKOM P150*
*dodatna oprema

OSNOVNE LASTNOSTI

MOČ (kW): 18,5 / 22 / 30

VSIPNA ODPRTINA (mm): 2030 × 1565

DELOVNA DOLŽINA ROTORJA (mm): 870

PREMER ROTORJA (mm): 270

ŠTEVILO NOŽEV (kos): 38

ODPRTINE V SITU (mm): 10-50

KAPACITETA (m3/h): 5 - 8*

TEŽA (kg): 2450 / 4200**

* Odvisno od materiala in premera odprtin na situ
** SD90XL + vmesnik + P150 ali P150 twin z lijakom
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(hibridni stroj za drobljenje)

MONSTER je hibridni stroj sestavljen iz PRED-DROBILNIKA serije P100, P130 ali
P150 (z enim ali dvema reduktorjema), v kombinaciji z DROBILNIKOM, serije SD90 ali 
SD90XL. Drobilnik MONSTER je sinonim za učinkovito drobljenje različne vrste palet, 
stiroporjev, plastike, odpadkov in električnih naprav.

Model + moč motorja
MONSTER 100 (SD90/18+P100/5,5kW)

MONSTER 130 (SD90/22+P130/5,5kW)

MONSTER 150 (SD90XL/22+P150/5,5kW)

MONSTER 150 TWIN (SD90XL/22+P150/2×5,5kW) 

KOMBINACIJE MONSTER SERIJE
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MONSTER SERIJA



TEHNIČNE LASTNOSTI IZVEDBE MONSTER

DOLŽINA OSI (cm): 100/130/150

HITROST OSI (rpm) : 6+95

ZAŠČITA TOKOKROGA: 32A-80A

KAPACITETA: do 90 palet / uro

MATERIAL: 
palete, stiropor, elektronske naprave, avtomobilski 
odbijači, vse vrste lesa

DIMENZIJE (mm): 1000×800, 1300×800, 1500×800 

GRANULACIJA (mm): 8-50

TEHNOLOGIJA: HIBRID (dve osi + ena os)

MOČ (kW): 22-42

TEŽA (kg): 4200

SERIJSKO: sekundarna rezilna letev - HARDOX, “TURBO” hidravlični agregat, zobata letev potiskala 
DODATNO: personaliziran lijak
Dodatna garancija : +1 leto / 2000 delovnih ur
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MONSTER 150 TWIN POWER

• Zmogljivost drobljenja do 90 palet / uro
• Enostavno vzdrževanje
• Nizki obratovalni stroški
• Visoka produktivnostKL
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SD 60 SD 90 SD 90XL MONSTER
Sekundarna rezilna letev iz HARDOXA Sekundarna rezilna letev iz HARDOXA Sekundarna rezilna letev iz HARDOXA Sekundarna rezilna letev iz HARDOXA - serijsko

Nastavljive letve sita Nastavljive letve sita Nastavljive letve sita Nastavljive letve sita

Zobata letev potiskala Zobata letev potiskala Zobata letev potiskala Zobata letev potiskala - serijsko

Korito za priključek na odsesavanje Korito za priključek na odsesavanje Korito za priključek na odsesavanje Korito za priključek na odsesavanje

Polžni transporter Polžni transporter Polžni transporter Polžni transporter

“TURBO” hidravični agregat "TURBO" hidravlični agregat "TURBO" hidravlični agregat "TURBO" hidravlični agregat - serijsko

Razširjen lijak  Razširjen lijak  Razširjen lijak  Razširjen lijak 

SPS krmilna enota SPS krmilna enota SPS krmilna enota SPS krmilna enota

Bover Standard Bover Standard Bover Standard Bover Standard

Bover Premium Bover Premium Bover Premium Bover Premium

Potrošni material Potrošni material Potrošni material Potrošni material

Rezilni noži z vijaki SET (28 kos) Rezilni noži z vijaki SET (38 kos) Rezilni noži z vijaki SET (38 kos) Rezilni noži z vijaki SET (38 kos)

Čistilni noži SET (4 kos) Čistilni noži SET (4 kos) Čistilni noži SET (4 kos) Čistilni noži SET (4 kos)

Rezilne letve SET  Rezilne letve SET  Rezilne letve SET  Rezilne letve SET 

Sito Sito Sito Sito 

Hidravlično olje 20 L Hidravlično olje 20 L Hidravlično olje 20 L Hidravlično olje 20 L

Mast Lagermeister 400 g Mast Lagermeister 400 g Mast Lagermeister 400 g Mast Lagermeister 400 g

Podaljšanje garancije + 1 leto Podaljšanje garancije + 1 leto Podaljšanje garancije + 1 leto Podaljšanje garancije + 1 leto

Dodatne funkcije Dodatne funkcije Dodatne funkcije Dodatne funkcije

Zmogljivejši reduktor Zmogljivejši reduktor Zmogljivejši reduktor Zmogljivejši reduktor

POLŽNI TRANSPORTER

DODATNA OPREMA
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NOŽI

SITA

ROTORJI  in LIJAKI



ROBUST P 100
PREDNOSTI
• visoka kapaciteta
• neodvisni pogon
• samo stoječ ali v kombinaciji z drobilnikom (SD 90)
• nizki stroški obratovanja

OSNOVNE LASTNOSTI

MOČ (kW): 5,5

VSIPNA ODPRTINA (mm): 1055 x 800

DELOVNA DOLŽINA ROTORJA (mm): 1075

PREMER ROTORJA (mm): 430

KAPACITETA (kosov/h): 50*

TEŽA (kg): 1000** / 1350***
* Odvisno od materiala in dimenzije palet
** S poševnimi noži, brez podnožja in lijaka
*** Za montažo na SD90 s pomičnim vmesnikom ali na samostojno podnožje z drčo

Preddrobilnike P-serije odlikujejo visokokakovostna rezila z nizkimi vrtljaji, nizka poraba energije 
ter maksimalna zmogljivost. Oblika in zasnova sta optimalni za nemoteno drobljenje lesenih 
palet, plastike, stiropora ali podobnih materialov, ki imajo veliko odprtin.

P-SERIJA (PREDDROBILNIKI)

14



ROBUST P 130
PREDNOSTI
• visoka kapaciteta
• neodvisni pogon
• samo stoječ ali v kombinaciji z drobilnikom (SD 90)
• nizki stroški obratovanja

OSNOVNE LASTNOSTI

MOČ (kW): 5,5

VSIPNA ODPRTINA (mm): 1300 x 800

DELOVNA DOLŽINA ROTORJA (mm): 1300

PREMER ROTORJA (mm): 430

KAPACITETA (kosov/h): 50*

TEŽA (kg): 1020

15

* Odvisno od materiala in dimenzije palet



ROBUST P 150
PREDNOSTI
• visoka kapaciteta
• neodvisni pogon
• samo stoječ ali v kombinaciji z drobilnikom (SD 90XL)
• nizki stroški obratovanja

OSNOVNE LASTNOSTI

MOČ (kW): 5,5

VSIPNA ODPRTINA (mm): 1560 x 800

DELOVNA DOLŽINA ROTORJA (mm): 1580

PREMER ROTORJA (mm): 430

KAPACITETA (kosov/h): 60*

TEŽA (kg): 1200** / 1640***
* Odvisno od materiala in dimenzije palet
** S poševnimi noži, brez podnožja in lijaka
*** Za montažo na SD90XL s pomičnim vmesnikom ali na samostojno podnožje z drčo
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OSNOVNE LASTNOSTI

MOČ (kW): 2 x 5,5

VSIPNA ODPRTINA (mm): 1560 x 800

DELOVNA DOLŽINA ROTORJA (mm): 1580

PREMER ROTORJA (mm): 430

KAPACITETA (kosov/h): 80*

TEŽA (kg): 1400** / 1840***
* Odvisno od materiala in dimenzije palet
** S poševnimi noži, brez podnožja in lijaka
*** Za montažo na SD90XL s pomičnim vmesnikom ali na samostojno podnožje z drčo

ROBUST P 150 TWIN POWER
PREDNOSTI
• visoka kapaciteta
• neodvisni pogon
• samo stoječ ali v kombinaciji z drobilnikom (SD 90XL)
• nizki stroški obratovanja
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SAMOSTOJEČA
KONSTRUKCIJA





ROBUST H 35
PREDNOSTI

• visoka kapaciteta
• neodvisni pogon
• samo stoječ ali v kombinaciji s proizvodno linijo
• nizki stroški obratovanja
• moker in suh les
• mehek in trd les

OSNOVNE LASTNOSTI

MOČ (kW): 15/18,5/22

VSIPNA ODPRTINA (mm): 350 x 50

DELOVNA DOLŽINA ROTORJA (mm): 350

PREMER ROTORJA (mm): 260

ŠTEVILO NOŽEV (kos): 18

ODPRTINE V SITU (mm): 7 - 30

KAPACITETA (m3/h): 3–5*

TEŽA (kg): 920

* Odvisno od materiala in premera odprtin v situ

Drobilniki serije H se uporabljajo za drobljenje daljših kosov (lesenih odpadkov, plošč, itd.). 
Material se dozira v rotor, vodoravno, preko podajalnega traku. Podjetja ga običajno uporabljajo 
neposredno, ob strojih za obdelavo lesa zaradi svoje robustne zasnove.

PRIMERI MATERIALOV IN GRANULATOV
Material željene granulacije neprestano prehaja skozi odprtine v situ, ki je izdelano iz HARDOX materiala.

KLJUČNI ELEMENTI

HARDOX sito

Kaljeni noži s štirimi
rezilnimi robovi s podaljšano
življenjsko dobo.

PLASTIKA
PET

MATERIALI
PP/PE

LES MATERIALI 
XPS/EPS

H-SERIJA (DROBILNIKI)
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ROBUST d.o.o.
Arja vas 105
3301 Petrovče, Slovenia

T: +386 (0)3 703 87 96 
M: +386 (0)51 317 141, (0)31 312 337

info@robust.si

www.robust.si
www.drobilnik.si
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