
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 

 

“Aquele de deixa de procurar 
o aperfeiçoamento a cada dia, 
perde seu valor”.  

Os equipamentos da Posh são 
inspirados por mais de 60 anos de 
experiência em desenvolvimento, 
por medidas para assegurar a mais 
elevada qualidade de produção e 
pela otimização de processos, mas, 
uma coisa é mais importante: o 
apaixonado esforça da Posh em 
tornar-se melhor a cada dia. 
 Os equipamentos da Posh 
vêm transformando a tarefa de 
rachar lenha em uma tarefa mais 
simples e fácil. 



 

 
 

 
 

Código Modelo Descrição 

M6950 PZG 

Alimentado por trator, bomba de óleo com capacidade 
para 65/120 l/min á 450rpm. 
Velocidade de operação:  
Passo 1: 13cm/s (20 toneladas) 
Passo 2: 27cm/s (10 toneladas) 
Velocidade de retorno: 26cm/s 
Consumo de potência: 26kW(34HP) 
Rígido chassi com eixo para até 10km/h 
Peso: 870 kg. 

M6955 E5,5D 

Alimentado por motor elétrico de 5,5kW – 400V com 
plug CEE – 16A. 
Velocidade de operação:  
Passo 1: 11cm/s 
Passo 2: 23cm/s  
Velocidade de retorno: 22cm/s 
Vantagem: Baixo consumo 
Rígido chassi com eixo para até 10km/h 
Peso: 890 kg. 

M6965 
PZG-
E5,5D 

Duas opções em uma só máquina. 
• Alimentado por trator (veja M6950) 
• Alimentado por motor elétrico (veja M6955) 

Peso: 924 kg. 
Y  Faca especial “Easy”. 

 
 

 



 

Dados adicionais: 
 

• Maximo diâmetro de lenha: 60cm 
• Força de rachamento: 20 toneladas. 
• Função de velocidade automática 
• Número máximo de lenhas: 6 ou 

qualquer usando a faca especial Y. 
• Maximo comprimento da lenha: 1,1 

metros. 
• Opções de alimentação; eixo de tomada 

de força (trator), motor elétrico ou 
ambos combinados (M6965) 

• Unidade de levantamento hidráulica. 
• Velocidade de rachamento 

hidraulicamente ajustável com sistema 
de duplo - curte. 

• Chassis de trator longitudinal. 
 
 Acessórios opcionais para SplitMaster 20 

 
F0002836 Faca para 6 partes 
F0002872 Faca para 4 partes – padrão 
F0002873 Faca especial “Easy” – padrão para opção Y 
F0002179 Contador de horas para maquinas com motor 

elétrico 
F0001806 Contador de horas com indicador de velocidade 
Z2000653 Eixo de tomada de força com proteção contra 

água. 
 
 

 
 
 

 

 
SplitMaster 20 com opção “Easy” – faca Y. 

O curso do atuador do SplitMaster 
move-se até o encontro da faca de 
corte, fazendo com que até torras 
mais difíceis de serem rachadas 
sejam divididas completamente. 



 

 
 
 
 

Código Modelo Descrição 

M6450H PZG 

Alimentado por trator, bomba de óleo com 
capacidade para 65/137 l/min á 480rpm. 
Velocidade de operação:  
Passo 1: 11cm/s (25,2 toneladas) 
Passo 2: 24cm/s (11,7 toneladas) 
Velocidade de retorno: 21cm/s 
Consumo de potência: 28kW(38HP) 
Peso: 1.020 kg. 

M6455H E5,5D 

Alimentado por motor elétrico de 5,5kW – 400V com 
plug CEE – 16A, máxima força da rachamento 25,2t. 
Velocidade de operação:  
Passo 1: 10cm/s 
Passo 2: 21cm/s  
Velocidade de retorno: 18 cm/s 
Vantagem: Baixo consumo 
Peso: 1.058 kg. 

M6460H E11D 

Alimentado por motor elétrico de 11 kW – 400V com 
plug CEE – 32A (35%mais potência de rachamento 
em baixa pressão), máxima força da rachamento 
25,2t. 
Velocidade de operação:  
Passo 1: 11cm/s 
Passo 2: 23cm/s  
Velocidade de retorno: 20cm/s 
Vantagem: Baixo consumo 
Rígido chassi com eixo para até 10km/h 
Peso: 1100 kg. 

M6465H PZG-E5,5D 

Duas opções em uma só máquina. 
• Alimentado por trator (veja M6450H) 
• Alimentado por motor elétrico (veja M6455H) 

Peso: 1.080 kg. 

M6470H PZG-E11D 

Duas opções em uma só máquina. 
• Alimentado por trator (veja M6450H) 
• Alimentado por motor elétrico (veja M6460H) 

Peso: 1.130 kg. 
Y  Faca especial “Easy”. 

 



 

 
 
Acessórios opcionais para SplitMaster 26/30 
 

F0001939 Faca para 6 partes 
F0002023 Faca para 2 partes 
F0002024 Faca para 8 partes 
F0002025 Faca para 4 partes – padrão 
F0002773 Faca especial “Easy” – padrão para opção Y 
F0002027 Conjunto de luzes 
F0001666 Conjunto de extensão para rachar lenha curta 
F0002179 Contador de horas para maquinas com motor 

elétrico 
F0001806 Contador de horas com indicador de velocidade 
F0002076 Dispositivo de troca de facas 
Z2000653 Eixo de tomada de força com proteção contra 

água. 
Z2000649 Eixo de tomada de força com proteção contra 

água para trator com chassi DT. 
 
 

     
 
 
 
 
 
 

As Maquinas SplitMaster 20, 26 e 30 podem 
facilmente serem convertidas em SplitMaster 
“Easy”, basta pedir a opção Y ( opção de faca 
especial Y) para que seu serviço seja facilitado! 
A opção “Easy” também inclui um pegador de 
lenha utilizável com apenas uma das mãos. 

SplitMaster com chassi DT, barra 
de acoplamento removível. 

SplitMaster em posição de 
transporte. 



 

Acessórios especiais para SplitMaster 26/30 
 
Os acessórios abaixo só podem ser adquiridos no momento da 
aquisição do equipamento, pois, requerem montagem especial. 
  

DT 

• Chassi de 3 pontos com barra de acoplamento 
removível ou, 

• Chassi de trator, transversal. 
Peso: 90kg 

L 

Acréscimo na mesa de rachamento,  
• 1350 x 2000mm 
• Peso: 70kg 

Não disponível para opção Y 

RCS 
Controle remoto (maquinas com mecanismo de 
levantamento). 

HW 
Guincho manual para 1000kg com 40m (somente disponível 
para chassi de 3 pontos) a força da guincho cai para 500kg 
se instalado em um chassi alongado longitudinalmente. 

FW 

Guincho controlado por controle remoto para 1000kg com 
40m (somente disponível para chassi de 3 pontos) a força 
da guincho cai para 500kg se instalado em um chassi 
alongado longitudinalmente. 

 


