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KOMPAKT ÉS ERŐTELJES 10 TONNÁS 
GYÉRÍTÉSI FORWARDER

A Logset 4F GT a forwarder széria legkisebb gépe. A 10 tonnás 
teherbírás a sűrű erdőben történő gyérítésre lett tervezve. A 
kis méretének köszönhetően a 4F GT szó szerint lebeg a 
legkülönfélébb terepen, minimális talajrongálás mellett.

A kompakt méret ellenére a gépet egy erőteljes, 4,9 literes, 
125kW-os (170 LE) AGCO Power erőforrás hajtja. A gép két 
különböző, 91kNm-es, vagy 98kNm-es emelő nyomatékú, 
darunként három különböző kinyúlású Mesera daruval 
rendelhető.

A jól hangszigetelt és a nagyméretű üvegekkel rendelkező 
kabinból az összes kerék látható, mely könnyű 
irányíthatóságot eredményez. A felhasználóbarát TOC 2 
irányító- és ellenőrző rendszer elősegíti a pontos daruzást és 
menetelést. A gépkezelő gyors és hatékony munkát tud 
végezni fáradság nélkül. A tempomat funkció elősegíti a 
potenciométerrel történő menetelés egyszerű beállítását. Az 
állandó menetelő sebesség megkönnyíti a gépkezelő 
munkáját és alacsony üzemanyagfogyasztást eredményez. A 
leállási időközöket tovább csökkenti a nagyméretű 
üzemanyag-tartály 
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Forwarder 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 gépek alapfelszereltségeit. 
Szerző jog Logset Oy.
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Műszaki adatok

A Logset forwarder sorozat dízelmotorjai a 
rendkívüli üzemanyag-takarékosság és a 

lenyűgöző erő kombinációja. A motor a 
környezetvédelmi előírásoknak megfelelően a 

legújabb SCR technológiával rendelkezik. 

MOTOR

A kabin elsőosztályú kényelmet és akadálytalan 
kilátást biztosít menetelés és daruzás közben 
egyaránt, tovább rendkívül tágas, nagy tároló 
kamrákkal. A forwarder összes kereke látható az 
ülésből, melynek köszönhetően könnyen 
irányítható.

KABIN

IRÁNYÍTÓ- ÉS ELLENŐRZŐ 
RENDSZER 2 (TOC 2)

A gép a felhasználóbarát TOC 2 irányító- 
és ellenőrző rendszerrel rendelkezik. E 
rendszernek köszönhetően a gépkezelő 
menetelés közben is képes üzemanyag-
takarékosságra. A daru irányítása gyors és 
pontos. A rendszer támogatja a több 
gépkezelővel való munkát, így mindenki 
elmentheti a saját daru beállíásait 
egymástól függetlenül.

RAKTÉR

Az erős, állítható és időtálló raktér több 
rönk szállítására alkalmas, mint korábban. 
A gép 4,30m és 4,80m közötti, bővíthető 
rakterekkel rendelhető. 

A 200 literes üzemanyagtartálynak köszönhetően a 
gépkezelő hosszan dolgozhat tankolás nélkül. A 
megfelelő hidraulikaolaj-tartály méretezésnek 
köszönhetően a hidraulikus alkatrészek hosszabb 
élettartamot biztosítanak.

MODELL 4F GT

13 500 (29,762.38 lbs)

10 000 (22,046.21 lbs)

4.3/4.8 (169.29/188.98 in)

127 (173 hp)

750 (553.17 ft lb)

135 (30,349.21 lbf )

140

21.5 (3,118.31 psi)

175 (46 US gal)

710/40-22.5

Mesera 61, Mesera 71

91/99 (67,118.16 ft·lb/73,018.65 ft lb)

7.2/8.5/10 (23/27/32 ft)

360

A hidrosztatikus meghajtás a legnehezebb 
terepen alkalmas a legjobb teljesítményre. 
A hajtás erős, pontos és megbízható.

VONÓERŐ

A gép NAF hidakkal van felszerelve.

ERŐÁTVITEL
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A Mesera daruk nagy előnye a gémek 
geometriájában rejlik. A daru kifejezetten a 
forwarder munkájához lett kifejlesztve, mely 
segítségével a rakodás kényelmes és könnyű. 
A Mesera 61-es daruja 91kNm-es 
emelőnyomatékkal, 71-es daruja 
98kNm-es emelőnyomatékkal rendelkeznek. 
Mindkét daru 7,2m és 
10m közötti kinyúlásokkal és rejtett 
csövezéssel rendelhetőek.

CRANE

9373 mm (30.75 ft) 2480/2680 mm
(8.14/8.79 ft)
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A Logset forwarderek 
nyolc előnye

ÜZEMANYAG- ÉS HIDRAULIKATANK

MÉRETEK

Saját súlya, kg

Teherbírás, kg

Raktér hossz, m

MOTOR

Típus

Körngyezetvédelmi besorolás

Teljesítmény (@1900 ford/perc), kW

Nyomaték (@1500 ford/perc), Nm

Üzemanyagtartály, liter

AdBlue tartály, liter

ERŐÁTVITEL

Típus

Vonóerő, kN

Sebességváltó

HIDRAULIKUS RENDSZER

Szivattyú méret, ccm

Nyomás, MPa

Hidraulikaolaj-tank, liter

KABIN

TOC 2 Irányító- és ellenőrző rendszer • 24V feszültség • Biztonságilag ellenőrzött kabin

KEREKEK

Méret

DARU OPCIÓK

Típus

Emelő teljesítmény, kNm

Kinyúlás, m

Rotátor, °

VÁLASZTHATÓ KIEGÉSZÍTŐK

Tolólap • Dízel előfűtő • Dönthető darualap • További információért vegye föl a kapcsolatot a helyi Logset 
képviselettel

AGCO Power 49 AWF

EU Stage IV / EPA Tier 4 final

205 (54 US gal)

27 (7 US gal)

Hidrosztatikus-mechanikus

2 sebesség




