LOGSET 12H GTE Hybrid

LOGSET GTE Medkirtės

DIDŽIAUSIA IŠ VISŲ GAMINAMŲ MEDKIRČIŲ
12H GTE Hybrid – pati našiausia medienos ruošimo mašina pasaulyje,
ji išties milžiniška ir skirta pelningam didelės apimties kirtimui. Šis
milžinas turi viską: revoliucingą hibridinę technologiją, dvigubo kontūro
hidrauliką, galingą manipuliatorių, patvarią transmisiją ir daug daugiau.
Trumpai tariant, stabilumas, patikimumas ir komfortas viename
dideliame komplekse.

KODĖL HIBRIDINĖ TECHNOLOGIJA?
GALIA
Elektros variklis yra greitas ir galingas. Per dalį sekundės hibridinė sistema
gali išvystyti iki 510 AG ir sugeneruoti didžiulį 2000 Nm sukimo momentą.
Hibridinė sistema akimirksniu sureaguoja į apkrovos pokyčius, žymiai
padidindama galią tiekiamą manipuliatoriui. Sunkioms apkrovoms pritaikytas
galios agregatas užtikrina, kad šiai medkirtei pakaks galios įveikti pačius
sunkiausius darbus.

12H GTE

EKONOMIJA
Hibridinė sistema teikia dvigubą naudą: didesnį pajėgumą ir labai mažas
eksploatacines išlaidas. Prireiktų labai didelio variklio ir statinių degalų,
kad būtų išvystoma tokia pati milžiniška galia ir sukimo momentas, kokius
akimirksniu pasiekia hibridinė sistema. Degalų sąnaudos yra gerokai
mažesnės, lyginant su tradiciniais galios tiekimo agregato sprendimais.
Hibridinė sistema leidžia išvengti galios maksimumų, kurių paprastai prireikia
eksploatuojant variklį. Stabiliai veikiantis variklis sutaupo daug degalų,
prailgina variklio resursą ir mažina išlaidas techninei priežiūrai.

HYBRID

Medkirčių gama 03/18 - LT
Pasiliekame teisę daryti keitimus be išankstinio įspėjimo.
Visi techniniai duomenys yra tik gairės.
Pateiktose iliustracijose ir schemose ne visuomet rodomos bazinės komplektacijos mašinos.
Autorių teisės ginamos „Logset Oy“.

EKOLOGIJA
Hibridinėje sistemoje galiai generuoti naudojama elektra. Pripažįstama,
kad elektros energija yra ekologiška ir nekenkia aplinkai. Mažesnės degalų
sąnaudos
ir stabilus variklio darbas lemia ir mažesnį dujų išmetimą į aplinką. „Logset“
hibridinė medkirtė atitinka visus šiuolaikinius aplinkosaugos standartus,
nemažinant pelningumo ir galios.

Logset Oy
Hännisentie 2
FI-66530 Koivulahti
SUOMIJA
Tel. +358 10 286 3200
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UAB „Biržų žemtiekimas“
Tiekimo g. 4 , LT-41128 Biržai
Tel. (8 450) 31 383
9-ojo forto g. 47, LT-48100 Kaunas
Tel. +370 612 62 005
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Aštuoni pranašumai su apjungta jėgaine
HYBRID SYSTEM

KABINA

Elektros motoras generuoja stebinantį „AGCO POWER“
7,4 l variklio galios ir sukimo momento padidėjimą.
Greitas reagavimas į apkrovos pokyčius didina
medkirtės našumą. Hibridinė sistema išvysto iki
510 AG ir 2000 Nm sukimo momentą, esant įprastiems
darbiniams sūkiams. Taip akimirksniu sugeneruojama
galia ir taupomi degalai tokiais kiekiais, apie kuriuos
seniai svajojote.

Iš kabinos atsiveria puikus matomumas į visas puses.
Modernizuotos darbo žibintų apsaugos dar geriau
apsaugo žibintus ir kabinos stogą. Naujas dizainas
leido sumažinti transportavimo aukštį ir suteikė
kabinai patrauklų apvalų profilį. Žemas salono
triukšmo lygis yra pagrindinis operatoriaus komforto
veiksnys.

MANIPULIATORIUS

TOC-MD 2
VALDYMO SISTEMA
„Logset“ sukurtas TOC-MD 2 matavimo
įrenginys maksimaliai padidina
produktyvumą, jis lengvai valdomas ir
naudojamas. Ši keletą metų naudojama
technologija yra gerai išbandyta ir
pasitvirtinusi. Su tokiomis funkcijomis
kaip prisitaikantis traukimas ir pjovimo
vietos paieška, labai palengvėja
operatoriaus darbas, o pati medkirtė yra
daug produktyvesnė.

Sunkioms apkrovoms pritaikytas,
lygiagretus manipuliatorius
„Mesera“ 285H turi strėlę, kurios
geometrija optimizuota plynam
kirtimui ir labai sunkiai medienai.
Konstrukcija su žema kolona ir
siaura strėlė operatoriui kabinoje
užtikrina gerą matomumą į darbo
zoną.

Techniniai
duomenys
12H GTE Hybrid

MODELIS
MATMENYS

Konstrukcinė masė nuo, kg

24 500

HIBRIDINĖ SISTEMA, VARIKLIS + ELEKTROS MOTORAS

Didž. galia prie 2000 sūkių/min, kW

380 (510 AG)

Didž. sukimo momentas prie 1500 sūkių/min, Nm

2 000

VARIKLIS

Tipas

AGCO Power 74 AWF

Taršos mažinimo reikalavimai

EU Stage IV / EPA Tier 4 final

Galia prie 1900 sūkių/min, kW

220 (300 AG)

Sukimo momentas prie 1500 sūkių/min, Nm

1 200

Degalų bako talpa, l

500

Dyzelio išmetimo skysčio (DEF), l

40

ELEKTROS VARIKLIS

Didž. galia prie 2100 sūkių/min, kW

175 (240 AG)

Didž. sukimo momentas 0-2100 sūkių/min, Nm

800

TRANSMISIJA

Tipas

hidrostatinė mechaninė

Traukiamoji galia, kN

230

Pavarų dėžė

2 pavarų

HIDRAULINĖ SISTEMA

Srautas prie 1000 sūkių/min, l/min

210+210

Hidraulinės alyvos bako talpa, l

400

KABINA

Valdymo sistema

TOC 2

Matavimo įrenginys

TOC-MD 2

Akumuliatorių baterijos įtampa

24 V

Išbandytų ir patvirtintų saugos parametrų kabina • Pasisukanti ir išsilygiuojanti kabina
PADANGOS

Priekinės

780/50-28,5

Galinės

780/50-28,5

MANIPULIATORIUS

Mesera manipuliatoriaus parinktys

Mesera 285H

Kėlimo momentas, kNm

280

Pasiekiamas atstumas, m

9,7

MEDKIRTĖS GALVUTĖS

Pasirenkami modeliai

TH75, TH85
Dėl informacijos apie papildomą įrangą, kreipkitės į jus
aptarnaujantį prekybos atstovą.

PAPILDOMA ĮRANGA

LOGSET 12H GTE Hybrid

TRANSMISIJA

Didesnis degalų bakas reiškia mažiau pertraukų
užpildymui degalais ir produktyvesnį darbo laiką
miškuose. Bendra degalų bakų talpa yra 500 litrų.
Ir atnaujinti hidraulinės alyvos bakai dabar yra
didesni. Šiuos bakus galima pakreipti į šoną, kai
reikia pasiekti hidraulinius siurblius techninei
priežiūrai.

Galinė balansyrinė važiuoklė užtikrina išskirtinį
stabilumą stataus, sudėtingo reljefo vietovėse.
Dideli 28,5 colio ratai padidina prošvaisą,
važiavimas su jais yra stabilesnis ir patogesnis. Ši
medkirtė išvysto įspūdingą, savo dydį atitinkančią
230 kN traukiamąją jėgą.

HIDRAULIKA
12H GTE Hybrid turi du 210 cm3 tūrio
darbinius siurblius. Dvigubo kontūro
hidraulinė sistema užtikrina pakankamą alyvos
srautą sunkiems ir problemiškiems medžiams,
net kai traukiant medžio kamieną valdomas ir
manipuliatorius.

MEDKIRTĖS GALVUTĖ
Itin plati kirtimo galvučių gama leidžia išsirinkti
Jūsų reikalavimus atitinkančią kirtimo galvutę.
„Logset“ TH medkirtės galvutė lemia daugiau
paruoštos medienos.

3790/3840/3990 mm

DEGALŲ IR ALYVOS BAKAI

LOGSET

3800/4600 mm

9210 mm
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