
TH85
TH85 – antra pagal dydį „Logset“ TH serijos 

kirtimo galvutė. Su „Logset“ 12 H GTE Hybrid 
medkirte, ši kirtimo galvutė pakelia našumą iki 
dar nematyto lygio.

TH85 skirta medžių, kurių skersmuo nuo 80 
cm iki 4 cm, kirtimui, traukimui ir skersiniam 
pjovimui. Trys galvutės traukimo ritinėliai ir keturi 
hidrauliniai varikliai užtikrina įspūdingą traukimo 
jėgą, net su sunkiausiai kertamais medžiais. 2100 
kg bendro svorio konstrukcija apima patvarius 
ritinėlius, peilius ir pasukimo ašis. Galima pasirinkti 
0,404” arba ¾” žingsnio pjūklo mazgo grandines ir 
iki 1 metro ilgio pjovimo juostą.

TH85  turi visus komponentus, reikalingus 
galingo kirtimo patirčiai: pajėgumą ir efektyvumą. 

Visos TH serijos kirtimo galvutės standartiškai 
tiekiamos su TOC-MD matavimo įrenginiu. 
Vartotojo sąsaja leidžia patogiai naudoti ir 
reguliuoti tokias funkcijas, kaip proporcinį 
peilių valdymą, automatinį skersinį pjaustymą ir 
traukimo greitį. Darnus TOC-MD („Total Operator 
Control“) integravimas su šia kirtimo galvute 
garantuoja aukštą našumą.

LOGSET Kirtimo galvutė

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

Optimali plataus masto plynam kirtimui ir medienos ruošimui



MATMENYS

Atidarytos galvutės plotis  mm 1900

Uždarytos galvutės plotis  mm 1580

Aukštis iki viršutinio genėjimo peilio  mm 1850

Aukštis su sukimo įrenginiu ir šarnyru  mm 2400

Svoris su sukimo įrenginiu ir šarnyru  kg 2100

KIRTIMAS/PJOVIMAS

Didž. kirtimo/pjovimo skersmuo  mm 900

Pjūklo pjovimo juosta  mm 1000

Pjūklo mazgas SuperCut 150

Pjūklo variklis Bucher 32

Pjūklo grandinės įtempimas hidraulinis

Grandinės alyvos talpos tūris    litrai 8

HIDRAULINĖ SISTEMA

Didž. slėgis 280

Srautas reikalingas opt. produktyvumui l/min 300

Sklendžių blokas: specialus hidraulinis skirstytuvas

KAMIENO TRAUKIMAS  

Hidrauliniai varikliai, traukimo svirtys    cm³   940

Hidrauliniai varikliai, traukimas      cm³ 470

Hidraulinių variklių skaičius    vnt. 4

Pastūmos greitis (300 l/min)   m/s 4,2

Didž. traukimo ritinėlių atsidarymas  mm 840

ŠAKŲ GENĖJIMAS

Didž. viršutinių peilių atsidarymas     mm 1000

Genėjimo skersmuo nuo vieno galo iki kito   mm 580

Statinių peilių skaičius     vnt. 2

Paslankių peilių skaičius     vnt. 4

PASUKIMO ĮRENGINYS

Indexator AV 17/H182, Black Bruin BBR 16

MATAVIMO PRIETAISAS

Logset TOC-MD 2

REKOMENDUOJAMAS BAZINĖS MAŠINOS DYDIS

Ratinė bazinė mašina, nuo 23-28 t.

Vikšrinė bazinė mašina, nuo 26-32 t.

PAPILDOMA ĮRANGA

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

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

LOGSET Kirtimo galvutė     TH85

Optimalus našumas

Techniniai duomenys

Padidintų matmenų guoliai ir ašys 
visuose šarnyruose

Visos peilių geležtės pagamintos 
iš užgrūdinto, dilimui atsparaus 
plieno

Ilgi priekiniai genėjimo peiliai su 
lygiagrečia trauke

SuperCut 150 pjūklo mazgas su 
0,404 col. arba 3/4 col. pjūklo 

grandine

Spalvinis ženklinimas ir kelmų 
apipurškimas kaip papildoma 

įranga

90 cm 
Maksimalus kirtimas

40 cm 

60 cm 

w w w . l o g s e t . c o m

Sinchronizuotas traukimo 
hidraulinis kontūras

Standžiai pritvirtintas priekinis 
peilis su reguliavimo galimybe

Gerai apsaugoti komponentai

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“.

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


