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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“.
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KOMPAKTIŠKA ŠEŠIARATĖ
SKIRTA RETINIMAMS

„Logset“ 5HP GT – mažiausia medkirtė „Logset“ mašinų gamoje. Jos galingas 
7,4 litro darbinės talpos 6 cilindrų variklis išvysto 170 kW galią su įdiegta 
SCR technologija. Dėl kompaktiškų matmenų ir galingo variklio ši medkirtė 
universali, nors pagrindinė jos paskirtis yra retinimo darbai. „Logset“ 5HP GT 
lengvai manevruojama ir ją galima pasukti be didelių pastangų. Su 34 colių 
galiniais ratais medkirtė gali dirbti įvairių tipų reljefuose. 

SUBALANSUOTI KOMPONENTAI
Variklio dydis, hidraulika ir mechaninės mašinos dalys – viskas tobulai 
suderinta šešių ratų medkirtės modelyje. Ši „premium“ klasės mašina yra 
kompaktiška ir siaura su 22,5 colio ratais priekinėje važiuoklėje. Medkirtės 
plotį galima susiaurinti iki 2,5 metro, panaudojant 600 mm padangas. 
Mažesnių matmenų ratai leido šiek tiek palengvinti „Logset“ 5HP GT, lyginant 
su „Logset“ 6HP GT modeliu. Medkirtėje įrengtas patvarus „Mesera 221H“ 
manipuliatorius. Manipuliatoriaus siekį galima pasirinkti iki 8,3 m, 10 m 
arba 11 m. „Logset“ 5HP GT gerai dirba mažo ir vidutinio skersmens medžių 
kirtimuose. Kirtimo galvutės, pvz. „Logset“ TH45, TH55 ir TH65, pritaikytos 
montuoti medkirtėje „Logset“ 5HP GT. Visos TH serijos kirtimo galvutės 
sukonstruotam patogiam ir tiksliam darbui. 

EKONOMIJA
„Logset“ 5HP GT su „AGCO Power“ dyzeliniu varikliu yra pats 
ekonomiškiausias pasirinkimas, lyginant su kitomis šios dydžio klasės 
medkirtėmis. Sėkmingai suderinus variklio dydį, hidrauliką ir naują 
„Logset“ TOC-MD 2 valdymo sistemą, variklis dirba tolygiau ir operatorius tai 
aiškiai pastebės pagal sumažėjusias degalų sąnaudas. 

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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LOGSET 5HP GT

Techniniai 
duomenys

MODELIS 5HP GT
MATMENYS

Konstrukcinė masė nuo, kg 15 000

VARIKLIS

Tipas AGCO Power 74 AWF

Taršos mažinimo reikalavimai 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 520

Dyzelio išmetimo skysčio (DEF), l 27

TRANSMISIJA

Tipas hidrostatinė mechaninė

Traukiamoji galia, kN 135

Pavarų dėžė 2 pavarų

HIDRAULINĖ SISTEMA 

Srautas prie 1000 sūkių/min, l/min 190

Hidraulinės alyvos bako talpa, l 240

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 600/50-22,5; 710/40-22,5

Galinės 600/65-34; 700/55-34

MANIPULIATORIUS

Mesera manipuliatoriaus parinktys Mesera 221H

Kėlimo momentas, kNm 188

Pasiekiamas atstumas, m 8,3/10/11

MEDKIRTĖS GALVUTĖS

Pasirenkami modeliai TH45, TH55, TH65

PAPILDOMA ĮRANGA
Dėl informacijos apie papildomą įrangą, kreipkitės į jus 

aptarnaujantį prekybos atstovą.

Galingi „AGCO Power“ varikliai su SCR
technologijos katalizatoriais išvysto didelį
sukimo momentą, esant žemiems variklio

sūkiams, su mažiausiomis degalų 
sąnaudomis jų galios klasėje.

„Logset“ 5HP GT varomas 
7,4 AWF 170 kW (230 AG) variklio.

VARIKLIS 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 ir dailų profilį. Žemas salono 

triukšmo lygis yra pagrindinis operatoriaus komforto 
veiksnys.

KABINA

„Mesera“ manipuliatorių geometriniai 
parametrai yra optimalūs. 
Manipuliatorius „Mesera 221H“ 
medkirtėje „Logset“ 5HP GT gali pasiekti 
iki 8,3, 10 arba 11 metrų atstumą. Šio 
modelio manipuliatoriai yra greiti, 
judrūs ir patikimai valdomi.

MANIPULIATORIUS

Bendra degalų bakų talpa 520 litrų ir ji labai didelė,
lyginant su kitomis šios dydžio klasės medkirtėmis.
Operatoriui lieka daugiau produktyvaus laiko miško
darbams. Degalų ir hidraulinės alyvos bakus galima
pakreipti į šoną, kai reikia pasiekti hidraulinius
siurblius techninei priežiūrai.

DEGALŲ IR HIDR. ALYVOS BAKAI HIDRAULIKA

„Logset“ 5HP GT išvysto 285 l/min srautą,
esant 1500 sūkių/min – tobuli parametrai
šio tipo mašinai, siekiant didelio našumo ir
ekonomiškų degalų sąnaudų. Tinkama
pusiausvyra geriausiam našumui.

„Logset“ TH kirtimo galvutė yra pagrindinis
didesnio produktyvumo veiksnys. Medkirtėje
„Logset“ 5HP GT galima sumontuoti TH45, TH55
arba TH65 kirtimo galvutę, pagal dydį geriausiai
atitinkančią reikalavimus.

MEDKIRTĖS GALVUTĖ

Transmisija valdoma ir jos veikimas optimizuojamas 
TOC 2 valdymo sistema. Patikimos NAF važiuoklės 
ir galingos rėmo blokavimo sistemos su dideliais 
hidrauliniais cilindrais derinys tobulai užtikrina medkirtės 
stabilumą. Hidrauliškai arba mechaniškai balansuojama 
važiuoklė užsisakoma kaip papildoma įranga.

TRANSMISIJA

T I E S I O G  G E R I A U

Logset aštuonių ratų medkirtės 
pranašumai

7240 mm 2480/2680/2780 mm

38
60

 m
m

4900 mm

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.


