LOGSET 5FP GT

LOGSET GT medvežė

5F GT DIDESNĖS GALIOS PREMIUM VERSIJA
„Logset“ 5FP GT yra universali medvežė. Ji kompaktiška
ir judri retinimo darbuose, nors turi pakankamai galios ir
plynam kirtimui. 12 tonų svorio medvežėje sumontuota
patvari transmisija su didesnio tvirtumo komponentais,
lyginant su kitų gamintojų šios klasės mašinomis. 6 cilindrų,
7,4litro darbinio tūrio „Agco Power“ variklio išvystomo sukimo
momento pakanka įvairioms situacijoms, tačiau ir tais atvejais
suvartojama nedaug degalų. Ši medvežė išlaiko pageidaujamą
greitį net ir sudėtingomis važiavimo sąlygomis. Ji yra patikima
ir nereikalauja didelio kiekio atsarginių detalių. Dėl šių ypatybių
medvežė išsiskiria dideliu našumu ir itin mažomis eksploatavimo
sąnaudomis.
Intensyvi gamyba reikalauja ir pačios geriausios ergonomikos.
Kabina turi veiksmingą garso izoliaciją, o dideli langai atveria
puikų matomumą visomis kryptimis. Patogi naudoti TOC
(„Total Operator Control“) 2 valdymo sistema užtikrina tikslų
ne tik manipuliatoriaus, bet ir transmisijos valdymą. Patyręs
operatorius gali be įtampos dirbti greitai ir veiksmingai.
Automatinė pastovaus greičio palaikymo sistema leidžia lengvai
keisti važiavimo greitį potenciometru. Pastovus važiavimo
greitis palengvina operatoriaus darbą ir lemia mažesnes degalų
sąnaudas. Patogi prieiga mašinos priežiūrai ir didelis degalų
bakas iki minimumo sutrumpina pertraukas techninei priežiūrai.

5FP GT

Medvežių 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“.

Logset Oy
Hännisentie 2
FI-66530 Koivulahti
SUOMIJA
Tel. +358 10 286 3200

Prekybos atstovas:
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 Logset medvežių pranašumai
VARIKLIS
„Logset“ medvežių gamoje naudojami dyzeliniai
varikliai tobulai suderina žemą degalų suvartojimą
ir neprilygstamą galią, be to jie atitinka ekologijos
reikalavimus.

KABINA
Kabinos salonas suteikia aukštos klasės komfortą
ir nekliudomą matomumą ne tik vairuojant,
bet ir kraunant. Kabina yra erdvi, su didelėmis
daiktadėžėmis. Su medveže lengva manevruoti, nes iš
kabinos matosi ratai.

MANIPULIATORIUS
Didžiausias „Mesera“ manipuliatoriaus pranašumas
yra jo strėlės geometrija. Šis manipuliatorius
sukonstruotas specialiai medvežėms, pakrauti
ir iškrauti medieną su juo patogu ir
paprasta. „83“ modelio pasiekiamas
atstumas yra nuo 7,2 iki 10
metrų, jis pristatomas su
integruotomis žarnomis.

BENDRA VALDYMO IR
KONTROLĖS SISTEMA 2 (TOC 2)
Medvežėje įdiegta patogi naudoti TOC
(„Total Operator Control“) 2 mašinos valdymo
sistema. Valdymo sistema leidžia operatoriui
taupyti degalus ir suteikia sklandaus, tolygaus
vairavimo patirtį. Manipuliatorius valdomas
sparčiai ir tiksliai. Jei mašinoje dirba keli
operatoriai, jie gali individualiai įrašyti savo
manipuliatoriaus nuostatas.

Techniniai
duomenys
5FP GT

MODELIS
MATMENYS

Konstrukcinė masė nuo, kg

16 500

Krovumas, kg

12 000

Krovinio aikštelės ilgis, m

4,4/5

VARIKLIS

Tipas

AGCO Power 74 AWF

Taršos mažinimo standartai

EU Stage IV / EPA Tier 4 final

Galia prie 1900 sūkių/min, kW

170 (230 AG)

Sukimo momentas prie 1500 sūkių/min, Nm

950

Degalų bako talpa, l

205

Dyzelio išlakų skysčio (DEF) talpa, l

27

TRANSMISIJA

Tipas

Hidrostatinė - mechaninė

Traukiamoji galia, kN

169

Pavarų dėžė

2 pavarų

HIDRAULINĖ SISTEMA

Siurblio darbinis tūris, cm3

140

Slėgis, MPa

23

Hidraulinės alyvos bako talpa, l

175

KABINA

Valdymo sistema: TOC 2 • Akumuliatorių baterijos įtampa 24V • Išbandytų ir patvirtintų saugos parametrų kabina
RATAI

Padangos

710/45-26,5

MANIPULIATORIAUS PARINKTYS

Manipuliatorius

Mesera 83

Kėlimo momentas, kNm

106

Pasiekiamas atstumas, m

7,2/8,5/10

Pasukimo įrenginys, °

360

PAPILDOMA ĮRANGA

Buldozerio peilis • Dyzelinio variklio pašildymas • Manipuliatoriaus pakreipimas • Dėl išsamesnės informacijos apie kitą
papildomą įrangą, kreipkitės į jus aptarnaujantį prekybos atstovą.

DEGALŲ IR HIDR. ALYVOS BAKAI
Su 200 litrų talpos degalų baku galite pratęsti savo
darbo pamainą iki kito užpildymo degalais. Tinkamai
parinktų matmenų alyvos bakas kiekviename mašinos
modelyje užtikrina ilgesnį hidraulinių komponentų
tarnavimą.

6F

5FP

BALANSYRINĖ VAŽIUOKLĖ

TRAUKIAMOJI GALIA

KROVINIO AIKŠTELĖ

Pagal jūsų pageidavimus, galima pasirinkti medvežę
su balansyrine arba nebalansyrine NAF važiuokle.

Hidrostatinė transmisija užtikrina aukštą
našumą net paties sudėtingiausio reljefo
vietovėse. Ji yra efektyvi, tiksli ir patikima.

Stipri, reguliuojama ir patvari krovinio aikštelė
talpina daugiau medienos, nei kada nors
anksčiau. Medvežės 5FP GT krovinio aikštelės
ilgis - nuo 4,15 metro iki daugiau nei 4,90 metro.

9761/10061 mm
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3790 mm

LOGSET 5FP GT

