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TH65X

A Logset TH65 egy sokoldalú harvester fej, 
melyet gyérítéshez és tarvágáshoz fejlesztettek.

A fej egyaránt megfelel a gyérítéshez, viszont 
elég erős a 65cm-es átmérőjű rönkök 
döntéséhez is. Optimális teljesítményt 45cm-ig 
nyújt, Logset 8H GT harvesterrel szereljük 
legtöbb esetben.

A TH65 a megfelelő teljesítménye mellett nem 
túl nehéz, így hosszabb darukkal is megfelelően 
használható. A fej sok opcióval rendelhető, mint 

például az alternatív etető görgők, a színjelzéssel 
és a tönkkezelés.

A Logset TH65X verziója két etető kerékkel és 
egy nem meghajtott, támasztó görgővel 
rendelkezik. Ez a kivitel elsősorban olyan 
gépekre lett kifejlesztve, melyek kisebb 
hidraulikus teljesítménnyel rendelkeznek, mint 
például a kotrógépek.

LOGSET Harvester Fej
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Sokoldalú harvester fej gyérítéshez és tarvágáshoz



mm 1560 (61 in)

mm 1200 (47 in)

mm 1380 (54 in)

mm 1900 (75 in)

kg 1150 (2 530 lbs)

mm 720 (28 in)

mm 820 (32 in)

SuperCut 100

Parker F11-19, Bucher 20/25

Hidraulikus

liter 8 (2 gal)

bar 280 (4 061 psi)

l/min 300 (79 gal/min)

cm³ 620/820

cm³ 315/400

db 4 / 2 for X model

6,0/4,7 (20/15 ft/s)

mm 630 (25 in)

mm 680 (27 in)

mm 450 (18 in)

db 1

db 4

14-18 t. 
(31 000-40 000 lbs)

16-20 t.
(35 000-44 000 lbs)

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

LOGSET Harvester Fej       TH65 / TH65X

Hosszú, párhuzamos első 
kések a faanyag 

központosításához

 10 cm (4 in)

Optimális 
termelékenység

45 cm (18 in)

72 cm (28 in) 
Maximális döntési 
átmérő

Erős, nagy döntési szöggel 
rendelkező váz

Szinkronizált 
etető kör

Választható típusú 
etető kerekek. 
Nagy nyomatékú, 
radiális dugattyús 
etető motorok.

Kúpos támasztó 
henger a rönk 
központosításához

Optimalizált fűrészelő 
egység geometria a nagy 
átmérőjű rönkök vágásához

TH65 TH65X

Jól védett 
alkatrészek

Műszaki adatok
MÉRETEK

Szélesség, nyitott állapotban

Szélesség, zárt állapotban

Magasság a felső késig

Magasság rotátorral és közdarabbal

Súly rotátorral és közdarabbal

DÖNTÉS / VÁGÁS

Fűrész

Fűrész egység

Fűrész motor

Láncfeszítés

Lánckenő tartály

HIDRAULIKA-RENDSZER

Max. nyomás

Ajánlott térfogatáram

Szeleptömb: célra épített hidraulikatömb

ETETÉS

Hidraulikamotorok, váz

Hidraulika-motorok

Etető sebesség (240l/min, 63 gal/min) m/s

Max. nyitás, etető kerekek

Hidraulika-motorok, etető karok

GALLYAZÁS

Max. nyitás, felső kések

Gallyazó átmérő

Álló kések száma

Mozgó kések száma

ROTÁTOR

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

MÉRŐ EGYSÉG

Logset TOC-MD 2

AJÁNLOTT GÉP MÉRET

Harvester, minimális

Kotrógép, minimális

VÁLASZTHATÓ KIEGÉSZÍTŐK

További információért vegye föl a kapcsolatot a helyi Logset 
képviselettel

Technitrade Kft.
Királylaki út 124.
H-1037 Budapest 
MAGYARORSZÁG 
www.technitrade.hu

Harvester fej sorozat 12/17 - HU Változtatásra fenntartjuk a jogot előzetes bejelentés nélkül. A műszaki adatok tájékoztató jellegűek.
A képek és az ábrák nem minden esetben mutatják a harvester fejek alapfelszereltségeit. Szerző jog Logset Oy.
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Max. vágási átmérő




