
 



 

PRINCIP SEKIRE TM ELIET 

NAJ LES OPRAVI DELO  
Maestro deluje po principu sekireTM ELIET. To je 

poseben in edinstven drobilni mehanizem, ki izkorišča 

šibkost v naravni zgradbi lesa in učinkovito drobi s 

cepljenjem v smeri vlaken. 
 

Les in rastline so namreč sestavljeni iz vlaken, ki 

potekajo v vzdolžni smeri vej. Medsebojna povezanost 

teh vlaken ni zelo velika. Če vlakna razrežete ravno v 

tej vzdolžni smeri, je potrebno veliko manj moči. Ta 

učinek je opazen tudi pri sekanju lesenega bloka s 

sekiro. 
 

Premišljena postavitev rezil zagotavlja cepljenje in 

rezanje zelenega vrtnega odpada, ki skozi cev pade v 

drobilno komoro po celotni širini. Sekanci se nato tako 

dolgo vrtijo v drobilni komori, da so dovolj majhni, da 

skozi odprtine v kalibrski mreži padejo v zbiralnik. 

 

36.000 REZOV/MINUTO (fino drobljenje) 
 

Glede na zmogljivost je ELIET Maestro nepremagljiv. Rezila 

s 36.000 rezi na minuto drobijo zeleni odpad. Nobena veja 

in list ne ostaneta cela. Zaradi hitre obdelave je Maestro 

neprestano lačen in zahteva še več zelenega odpada. V 

manj kot 5 minutah imate polno samokolnico sekancev. 

Tako delo na vrtu postane pravo veselje! 

 

SEKANCI BIO-TECHTM 

 

Zaradi rezanja po principu sekireTM so sekanci močno 

stisnjeni ter zdrobljeni. Sekanci Bio-techTM podjetja Eliet 

imajo zaradi tega najboljšo vlaknasto strukturo, ki 

pospešuje postopek razgradnje. Po drobljenju nastane 

odlična in rahla mešanica z ustrezno stopnjo vlažnosti. 

Tako sekanci Bio-techTM pripomorejo k boljšemu 

delovanju komposta. 

 



 

KOMPOSTIRANJE 
Namen nakupa drobilnika je pravzaprav recikliranje ter 

smiselna ponovna uporaba nenehnega zelenega odpada, s 

katerim se ljubitelji vrta srečujejo vsak teden. Ena od teh 

uporab je kompostiranje. 
 

Kompost se imenuje tudi črno zlato na vrtu, saj ima tako 

dragocene lastnosti, ki koristijo naravni lepoti vrta: je 

sredstvo za izboljšavo tal, zaviralec rasti plevela, regulator 

vlažnosti, počasi delujoče gnojilo… 
 

Za organiziranje dobro delujočega komposta je odločilnih 

nekaj pravil: 

• zagotovite ustrezno ravnotežje med zelenim 

deležem in olesenelim materialom, 

• zagotovite zračno strukturo (dovajanje kisika), 

• stalno zagotovite ustrezno stopnjo vlažnosti. 
 

Mešanica drobnih sekancev Bio-techTM, ki se izdelujejo z 

drobilnikom ELIET Maestro, je odličen osnovni material za 

najboljši kompost. 

 
 

ZASTIRKA 
Sekanci se lahko uporabijo tudi kot zastirka v cvetličnih 

gredah ali pod grmički. 5 cm debela plast sekancev zavira 

kaljenje plevela. Tako je lahko vrt brez plevela tudi vrt brez 

uporabe herbicidov. 
 

Poleg tega pa plast sekancev ustvari tudi izolacijski sloj, ki 

regulira vlago. Če ne dežuje, ali pa je dežja malo, zastirka 

vlago dlje časa zadrži v tleh. Pri močnem nalivu pa zastirka 

deluje kot blažilnik in zadrži del vode ter tako preprečuje 

izpiranje zemlje. 

 
RAZNOLIKOST 

Pri vzdrževanju vrta nastane veliko različnega zelenega odpada: ovenele rože, 

plevel, odrezki žive meje, odrezki iglavcev, veje, bršljan, ločje, listje…Investicija v 

drobilnik se izplača samo, če je mogoča obdelava vseh vrst zelenega odpada. 

 
Zaradi posebnega drobilnega sistema lahko drobilnik ELIET Maestro brez 

težav zdrobi tako debele veje kot tudi tanke, vendar voluminozne 

odrezke, na primer žive meje in grmičkov. Zeleni odpad z veliko listja iz 

cvetličnih gred ali zelenjavnega vrta lahko enostavno zdrobite skupaj. 

Tudi zaradi enostavnega drobljenja jesenskega listja je tako drobilnik 

uporaben skozi celo leto! 
 

Za drobljenje izključno zelo vlažnega zelenega odpada podjetje ELIET 

priporoča uporabo »mreže za vlažen material in listje« (št. izdelka MA 

001 052 001). Ta omogoča hitro drobljenje brez mašenja. 

 

mreža za vlažen  

material in listje 

 

standardno 

kalibrsko sito 

 



 

14/uro 

Zmogljivost: 

14 samokolnic/uro! 

 VELIK ZBIRALNIK 
 

Maestro Country ima velik 80-litrski zbiralnik, kar je enako 

prostornini ene samokolnice. 

Velik zbiralnik je brez težav kos veliki količini sekancev, ki jih 

zdrobi Maestro Country. Za kontrolo napolnjenosti zbiralnika 

je na voljo okence na zgornji plošči šasije. 

 



 

20 %  
VEČJA MOČ 
 
Izjemno moč drobilnika Maestro 

Country zagotavlja močan motor s 6 KM. 

V primerjavi z bratcem Maestro City je 

ta za 20 % močnejši. Celo velika 

obremenjenost bencinskega motorja 

208 CCM ne spravi na kolena. 

 

BLAŽILNIK VIBRACIJ 

Model Maestro Country je primeren za večje mestne vrtove. 

Obseg in debelina zelenega odpada se namreč iz leta v leto 

povečujeta. 

Za še večji izkoristek moči drobilnika Maestro Country je noga 

motorja podprta na blažilnike vibracij. Tudi oporni ležaj osi nožev 

je elastično uležajen. Tako je prestrezanje obremenitev optimalno, 

zagotovljena pa je tudi dolga življenjska doba. 

 

okence 

 

                   TIHO DROBLJENJE 
 

Ker drobilni sistem les drobi v vzdolžni smeri, pri 

tem ne nastane veliko hrupa. Poleg tega 

dodatno zmanjšuje hrup tudi drobilna komora z 

dvojno steno iz kompozita. 

Gumijaste opore pod nogo motorja  in pri 

opornem ležaju preprečujejo prenos med 

drobljenjem nastalih vibracij na ohišje. 

Zaradi vsega tega ima Maestro Country zelo 

dobre karakteristike, kar se tiče hrupa. 

 



 

NIZKA VIŠINA DOVAJANJA 
ELIET želi svojim strankam ponuditi najudobnejše 

upravljanje. Za lažje dovajanje zelenega odpada ima Maestro 

široko polnilno odprtino. 

Prednost modela Maestro City je tudi izredno nizka višina 

dovajanja. V primerjavi z modelom Maestro Country je ta  

15 cm nižja. 

 

10/uro 

Zmogljivost: 10 samokolnic/uro! 

 



 

KOMPAKTNO SHRANJEVANJE 
 

Za enostaven transport modela Maestro v 

prtljažniku vozila lahko polnilno cev v celoti 

odstranite. To opravite, kot bi mignil, in ne 

potrebujete orodja. 

Tako lahko stroj tudi po delu celovito  shranite, saj 

ne zavzame veliko prostora. 

 

VARNOST 
 

Varnost je na prvem mestu! 

Maestro City na idealen način 

združuje udobno upravljanje in 

varnost. 

Dvojna zaščita preprečuje metanje sekancev 

skozi cev nazaj proti upravljavcu. Zbiralnik v celoti 

ščiti odvod ter tako preprečuje metanje sekancev 

nazaj. 

Varnostni stikali na zbiralniku in cevi omogočata ustavitev motorja pri 

prekinitvi stika. 

 

ČISTO DELO 
 

Prostornina zbiralnika pri modelu Maestro City znaša 60 litrov. 

Narejen je iz robustnega tekstila s trdim in oblikovanim plastičnim 

dnom. Zbiralna vreča brez šivov zdrsne v ogrodje in zagotavlja 

zbiranje vseh sekancev. Tako okolica okoli drobilnika ostane čista! 

Zaradi širokega ročaja je rokovanje s polnim zbiralnikom zelo 

enostavno. 

 

 

Drobilnik Maestro lahko brez težav premikate po celem 

vrtu. Dve veliki zračni kolesi zagotavljata majhen upor 

ter sta kos tudi stopnicam in neravnim tlom. Cev ima 

dva velika ročaja za stabilno krmiljenje drobilnika. Tudi 

cevno ogrodje stroja ponuja številne možnosti prijema, 

če želite drobilnik Maestro sami prenesti čez stopnice. 

 

UDOBEN TRANSPORT 



 

Vir moči strojev Maestro je 

moderen motor XR Briggs & 

Stratton. Priznan proizvajalec 

motorjev ima 110 let izkušenj 

z izdelavo motorjev, novi 

motor XR pa je močan in 

zanesljiv ter omogoča hiter 

zagon. 

 

TUKAJ ODKRIJTE NAČIN 
DELOVANJA MAESTRA! 
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Pooblaščen prodajalec 

ELIET: 

 

 CITY COUNTRY 
Motor 5,5 KM B&S XR 750 (160 cm3) 6,5 KM B&S XR 950 (208 cm3) 

 5,5 KM elektromotor 380 V/4000 W 5,5 KM elektromotor 380 V/4000 W 

  rotor s fleksibilnimi krogličnimi ležaji, 
ki blažijo vibracije 

  motor na blažilnikih vibracij 

Največja debelina vej 40 mm 45 mm 

Frekvenca drobljenja 
(rezi/minuto) 

36.000 36.000 

Zmogljivost (samokolnic/uro) 10 14 

Tehnologija drobljenja princip sekireTM ELIET princip sekireTM ELIET 

Noži 12 nožev ELIET ResistTM  
(obojestranska uporaba) 

12 nožev ELIET ResistTM 
(obojestranska uporaba) 

Šasija jeklo jeklo 

Višina odprtine za vstavljanje 1050 mm 1200 mm 

Zbiralnik 60 litrov 80 litrov 

Shranjevanik (D x Š x V) 740 x 650 x 910 mm 740 x 650 x 1050 mm 

Kolesa (Ø x Š) 250 x 75 mm 250 x 75 mm 

Prenos neposredni neposredni 

Raven hrupa LWA 112 dB (A) 112 dB (A) 

   

Mere (D x Š x V) 1360 x 650 x 1260 mm 1360 x 650 x 1400 mm 

Masa 63 kg 63 kg 

OPREMA   

Mreža za vlažen material  
in listje 

da da 

 

TEHNIČNI PODATKI 

 


