LOGSET Kirtimo galvutė

TH65TH65X

Universali kirtimo galvutė retinimui ir plynam kirtimui
TH65 yra universali kirtimo galvutė retinimui ir
galutiniam kirtimui bet kokio tipo miškų plotuose.
Ji kompaktiška ankstyvajam retinimui, nors
turi pakankamai galios kirsti iki 65 cm skersmens
medžius. Optimalus našumas pasiekiamas, kai
skersmuo siekia iki 45 cm. Ši kirtimo galvutė gerai
suderinama su medkirte „LOGSET“ 8H GT.
TH65 yra reikiamo pajėgumo, tačiau
nesunki, todėl ji puikiai tinka plataus užgriebio
manipuliatoriams su ilgesne strėle.

T I E S I O G

Siūloma nemažai papildomos įrangos
skirtingiems klientų poreikiams, pvz., kitokio tipo
tiekimo ritinėliai, spalvinis ženklinimas ir kelmų
apdorojimas.
„LOGSET“ TH65X versija turi du traukimo
ritinėlius ir atraminį galinį ritinėlį, vietoj užpakalinio
traukimo ritinėlio. Tokios konstrukcijos kirtimo
galvutėje yra daugiau vietos. Kadangi jos
konstrukcija paprastesnė, ši galvutė yra puikus
pasirinkimas ekskavatoriams ir kitoms mažesnio
pajėgumo bazinėms mašinoms.

G E R I AU

LOGSET Kirtimo galvutė TH65 / TH65X
TH65

TH65X
Stiprus, dideliu kampu
pakreipiamas rėmas
Gerai apsaugoti
komponentai

Traukimo svirtys su lygiagrečia
trauke medžio centravimui

Platus įvairių tiekimo
ritinėlių pasirinkimas
Didelio sukimo
momento radialinių
stūmoklių traukimo
varikliai

ge
Sinchroniškas traukimo
kontūras
Kūgio formos atraminis
ritinėlis medžio centravimui
galvutėje
Pjūklo mazgo geometrija
optimizuota storų kamienų
pagrindų pjovimui

Techniniai duomenys
MATMENYS

ŠAKŲ GENĖJIMAS

Atidarytos galvutės plotis

mm

1560

Didž. viršutinių peilių atsidarymas

mm

680

Uždarytos galvutės plotis

450

mm

1200

Genėjimo skersmuo nuo vieno galo iki kito mm

Aukštis iki viršutinio genėjimo peilio mm

1380

Statinių peilių skaičius

vnt.

1

Aukštis su sukimo įrenginiu ir šarnyru mm

1900

Paslankių peilių skaičius

vnt.

4

Svoris su sukimo įrenginiu ir šarnyru kg

1150

PASUKIMO ĮRENGINYS

KIRTIMAS/PJOVIMAS

Indexator AV 12-17/H122-182, Black Bruin BBR 15-16

Didž. kirtimo/pjovimo skersmuo

mm

Pjūklo pjovimo juosta

mm

720

MATAVIMO PRIETAISAS

820

Logset TOC-MD 2

Pjūklo mazgas

SuperCut 100

Pjūklo variklis

Parker F11-19, Bucher 20/25

Pjūklo grandinės įtempimas
Grandinės alyvos talpos tūris

hidraulinis
litrai

8

HIDRAULINĖ SISTEMA
Didž. slėgis

280

Srautas reikalingas opt. produktyvumui l/min

300

REKOMENDUOJAMAS BAZINĖS MAŠINOS DYDIS
Ratinė bazinė mašina, nuo

14-18 t.

Vikšrinė bazinė mašina, nuo

16-20 t.

PAPILDOMA ĮRANGA
Dėl išsamesnės informacijos apie papildomą įrangą, kreipkitės į jus
aptarnaujantį prekybos atstovą.

Sklendžių blokas: specialus hidraulinis skirstytuvas

10 cm

KAMIENO TRAUKIMAS
Hidrauliniai varikliai, traukimo svirtys cm³

620/820

Hidrauliniai varikliai, traukimas

cm³

315/400

Hidraulinių variklių skaičius

vnt.

4 / 2 X modeliui

Pastūmos greitis (300 l/min)

m/s

6,0/4,7

Didž. traukimo ritinėlių atsidarymas

mm

630

Optimalus našumas
45 cm
72 cm
Maksimalus kirtimas

Kirtimo galvučių gama 03/18 – LT. Pasiliekame teisę daryti keitimus be išankstinio įspėjimo. Visi techniniai duomenys yra tik gairės. Pateiktose iliustracijose ir schemose ne visuomet rodomos
standartinių versijų galvutės. Autorių teisės ginamos „Logset Oy“.

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

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

T I E S I O G
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