LOGSET 8H GTE

LOGSET GTE Medkirtės

STABILI IR STIPRI MEDKIRTĖ ĮVAIRIAM
RELJEFUI
SUBALANSUOTI KOMPONENTAI
Medvežė „Logset“ 8H GTE be vargo atlieka savo darbą miškuose,
kur medžiai įvairaus dydžio nuo mažų iki didelių, nevienodo reljefo
vietovėse. Dėl tobulai parinktų mašinos variklio, hidraulikos ir
mechaninių dalių parametrų, „Logset“ konstrukcija yra optimali,
lyginant su kitomis šio dydžio klasės medkirtėmis. „Logset“ 8H GTE turi
„Mesera“ M240H manipuliatorių (arba „Mesera“ 220 pasirinktinai), kurio
pasiekiamas atstumas iki 11,1 metro.
Medkirtėje galima sumontuoti „Logset“ TH55, TH65 arba TH75 kirtimo
galvutę, visos šios galvutės numatytos patogiam ir tiksliam darbui. Ši
medkirtė gali būti valdoma sparčiai, bet tikslumas dėl to nesumažėja.

8H GTE

AŠTUONI RATAI DIDESNIAM NAŠUMUI
„Logset“ 8H GTE yra stabili ir tvirta mašina. Ji operatoriaus komfortą
pakelia į naują lygį. Aštuoni ratai užtikrina medkirtei neprilygstamą
pravažumą įvairaus reljefo miškuose. Ši medkirtė suteiks jums didelę
traukos galią ir stabilumą stačiuose šlaituose ir prisitaikys prie minkšto
grunto profilio. Ir pabaigai: kai uždedate didelio pravažumo vikšrus,
galite dirbti ten, kur anksčiau negalėjote įvažiuoti.

EKONOMIJA
Su degalus taupančiu 7,4 litro darbinio tūrio 6 cilindrų „Agco Power“
dyzeliniu varikliu, „Logset“ 8H GTE yra pakankamai galinga ir išvysto
reikiamą sukimo momentą sukti viengubą arba dvigubą hidraulinį
siurblį. Sėkmingai suderinus variklio dydį, hidrauliką ir naujos versijos
„Logset“ TOC-MD 2 valdymo sistemą, variklis neperkraunamas ir
operatoriui tai aiškiai pastebi, nes sumažėja degalų sąnaudos.

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“.

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 aštuonių ratų medkirtės
pranašumai
DEGALŲ IR ALYVOS BAKAI

KABINA

Bendra degalų bakų talpa yra 600 litrų. Didesni
degalų bakai – mažiau pertraukų užpildymui
degalais ir produktyvesnis darbo laikas
miškuose. Be to, buvo padidintas ir hidraulinės
alyvos bakas. Jūs galite pakreipti šiuos bakus į
šoną, kai norite pasiekti hidraulinius siurblius
techninei priežiūrai.

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

Techniniai
duomenys

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.

8H GTE

MODELIS

MANIPULIATORIUS
Tvirto lygiagrečių traukių „M240H
Mesera“ manipuliatoriaus geometrija yra
optimali. Unikalus medkirtės stabilumas
leis jums išnaudoti manipuliatoriaus galią
iki 11,1 metro siekiančiame užgriebio
plote. Manipuliatorių galima sparčiai
valdyti, bet tikslumas dėl to nesumažėja.

MATMENYS

Konstrukcinė masė nuo, kg

22 000

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

600

Dyzelio išmetimo skysčio (DEF), l

40

TRANSMISIJA

Tipas

hidrostatinė mechaninė

Traukiamoji galia, kN

190

Pavarų dėžė

2 pavarų

HIDRAULINĖ SISTEMA

Srautas prie 1000 sūkių/min, l/min

standartinė įranga: 210
papildoma įranga: 140+190

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

600/55-26,5; 710/45-26,6

Galinės

600/55-26,5; 710/45-26,6

MANIPULIATORIUS

Mesera manipuliatoriaus parinktys

Mesera 240H, Mesera 220H

Kėlimo momentas, kNm

240

Pasiekiamas atstumas, m

10,3/11,1

MEDKIRTĖS GALVUTĖS

Pasirenkami modeliai

TH55, TH65, TH75
Dėl informacijos apie papildomą įrangą, kreipkitės į jus
aptarnaujantį prekybos atstovą.

PAPILDOMA ĮRANGA

LOGSET 8H GTE

Galingi 220 kW (300 AG) „Agco Power“ varikliai
su SCR technologijos katalizatoriais išvysto
didelį sukimo momentą esant žemiems
variklio sūkiams, su mažiausiomis degalų
sąnaudomis tarp kitų šio tipo variklių rinkoje.

TRANSMISIJA
Galiniai ratų vežimėliai užtikrina išskirtinį
stabilumą nelygaus reljefo vietovėse. Dideli
26,5 col. ratai padidina prošvaisą, važiavimas
su jais yra stabilesnis ir patogesnis. Medkirtės
operatoriaus komfortas dabar įgavo naują
reikšmę!

HIDRAULIKA
„Logset“ 8H GTE alyvos srautą gali padidinti
iki 495 l/min, esant 1500 sūkiams/min, toks
srautas atitinka didelio produktyvumo ir
taupaus degalų vartojimo reikalavimus.
Išlaikoma tinkama pusiausvyra geriausiam
našumui.

MEDKIRTĖS GALVUTĖ
Itin plati „Logset“ TH medkirčių galvučių gama
leidžia išsirinkti Jūsų reikalavimus geriausiai
atitinkančią kirtimo galvutę. Pagal dydį
medkirtei „Logset“ 8H GTE tinkamiausios TH55,
TH65 ir TH75 tipo kirtimo galvutės. Pasirinkdami
„Logset“ TH kirtimo galvutę padidinsite savo
darbo našumą, nes šio tipo galvutės veikia
sklandžiai kartu su šia medkirte.

3750/3900 mm

VARIKLIS

3700 mm

8300 mm
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