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A robosztus Logset TH75 harvester fej a TH 
szériánk harmadik legnagyobbja.

A viszonylag rövid váza és az 1300 kg-os súlya 
tökéletesen párosítható a Logset 8H és 10H 
harvesterjeihez.

A rönk és a váz közötti minimális érintkezés 
csökkenti a súrlódást, biztosítja az alacsony 
üzemanyag-fogyasztást és a komponensek 
hosszú élettartamát, mely egy rendkívül jó fejet 
eredményez a nehéz rönkök kezeléséhez. Azálló 
hátsó kések növeli a gallyazás minőségét. A fej a 

legjobb eredmény eléréséhez alternatív 
méretű és kivitelű etető motorokkal rendelhető.

A TH75X fej masszív konstrukciójának 
köszönhetően ideális a kotrógépekkel való 
munkához. A rönkök etetése a kisebb 
térfogatáram és teljesítmény mellett sem veszít 
hatékonyságából. A  két etető kerék és a hátsó 
görgő egy robosztus és egyszerű konstrukciót 
eredményez.

LOGSET Harvester Fej
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Tökéletes párosítás Logset 8H és 10H harvesterhez



mm 1700 (67 in)

mm 1370 (54 in)

mm 1500 (59 in)

mm 2030 (80 in)

kg 1400 (3 086 lbs)

mm 800 (31 in)

mm 900 (35 in)

SuperCut 100 / 150

Parker F12-19, Bucher 19-20-32 (32 for SuperCut 150)

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

5,6/4,4 (18/14 ft/s)

mm 740 (29 in)

mm 780 (31 in)

mm 480/550 (19/22 in)

db 2

db 4

18-22 t. 
(40 000-49 000 lbs)

19-24 t.
(42 000-53 000 lbs)

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

LOGSET Harvester Fej    TH75 / TH75X

Beállító csavarral 
ellátott felső 
gallyazó kés

Jól védett 
alkatrészek

 15 cm (6 in)

Optimum 
termelékenység

50 cm (20 in)

80 cm (32 in) 
Maximális döntési 
átmérő

TH75 TH75X

Színjelölés és 
rönkkezelés 

opcióként

Szinkronizált 
etető kör

Heavy duty 
gallyazó kések

Hidraulikus 
előnyomású, 
különböző 
kivitelű mérő 
kerék

Védett hidraulika
csövek

Sok fajta 
etető kerék

Nagy 
nyomatékú 
etető 
motorok.

Műszaki adatok
MÉRETEK

Szélesség, nyitott állapotban

Szélesség, zárt állapotban

Magasság a felső késig

Magasság rotátorral és közdarabbal

Súly rotátorral és közdarabbal

DÖNTÉS / VÁGÁS

Max. vágási átmérő

Fűrész

Fűrész egység

Fűrész motor

Láncfeszítés

Lánckenő tartály

HIDRAULIKA-RENDSZER

Max. nyomás

Ajánlott térfogatáram

Szeleptömb: célra épített hidraulikatömb

ETETÉS

Hidraulika-motorok, váz

Hidraulika-motorok

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

Max. nyitás, etető kerekek

Hidraulikamotorok, 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

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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