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LOGSET PŘEDSTAVIL NA INTERFORSTU 2006

DVA NOVÉ STROJE
Na lesnické výstavě Interforst 2006 v Mnichově představila finská společnost Logset dvě své novinky. Harvestor
Logset 10 H, určený pro nejsilnější mýtní těžby, a vylepšenou vyvážecí soupravu 6F.

NEJVĚTŠÍ HARVESTOR

LOGSET 10 H TITÁN
Největší harvestor Logset 10 H TITÁN byl poprvé s velkým úspěchem představen
ve Švédsku a nyní vzbudil velký rozruch i v Německu. Nový obr měl velký ohlas především u zákazníků, kteří pracují v oblastech se zvlášť silnými stromy. Tento stroj je
totiž jako stvořený pro mýtní těžby s přesílenými stromy. Hnací jednotkou stroje je
motor SISU DIESEL 84 CTA s výkonem 300 koní. Další novinkou je vybavení harvestoru dvěma pracovními hydraulickými pumpami, jednou pro hydraulickou ruku a jednou pro harvestorovou hlavici. Díky tomuto řešení má obsluha vždy k dispozici plnou
sílu pro práci jak hydraulické ruky, tak i harvestorové hlavice. Pro kácení a manipulaci stromů je určena největší z harvestorových hlavic Logset 8L s úřezem 73 cm.
Harvestor Logset 10 H TITÁN je skutečným Titánem díky jedné z nejsilnějších
hydraulických rukou, které se kdy na trhu objevily. Hydraulická ruka Loglift L 280V
se zdvihovým momentem 270 kNm budí skutečný respekt. Rovněž síla otoče 65
kNm stojí za zmínku. Další obrovskou výhodou je dosah až 11 m. Některými parametry předčí své konkurenty až o 30 %.

INOVOVANÁ VYVÁŽECÍ SOUPRAVA

LOGSET 6F
Druhou představenou novinkou je vylepšená verze oblíbené vyvážecí soupravy
Logset 6F. U tohoto modelu byla zvýšena kapacita. Důležitou změnou je použití silnějšího motoru SISU DIESEL 66 CTA o výkonu 195 koní, díky kterému se zvýšila tažná síla
na 188 kN. Zákazník si může vybrat ze dvou hydraulických rukou – Loglift 71, nebo
Loglift 91 s dosahem až 10 m. Novinkou je větší palivová nádrž s objemem 180 litrů.
Nyní díky větší nádrži a nižší spotřebě nového motoru, se výrazně prodloužil interval
mezi čerpáním pohonných hmot.
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Další vystavované produkty
Na stánku Logsetu si zájemci mohli dále prohlédnout vyvážecí soupravu 5F, která je v Německu velice populární. Tato vyvážecí souprava byla představena s otočnou poslední klanicí, která byla upravena tak, aby bylo možné přibližovat i dřevo v celých délkách.
Posledním strojem, který byl představen, je probírkový harvestor Logset 5H Titan s hydraulickou rukou Loglift L181V a s dosahem 11
m. Tento harvestor je společně s harvestorovou hlavicí Logset 4M skutečným rychlíkem v probírkách. Stroj pohání opět motor SISU DIESEL
typ 49 EWA s výkonem 170 koní. Tento harvestor má až neuvěřitelně vysokou efektivitu a nízkou spotřebu, která se při práci blíží k hodnotě pouze 8 litrů za hodinu.

Úspěch firmy Logset na Interforstu 2006
Výstava byla pro finskou společnost Oy Logset Ab velice úspěšná. Logset patří mezi stabilní společnosti, které vykazují dlouholetý plynulý růst bez nenadálých zvratů. V současné době nabízí zákazníkům ucelenou řadu pěti modelů vyvážecích souprav s nosností 10 až 18
tun a pěti modelů harvestorů, pro které vyrábí sedm modelů harvestorových hlavic. Logset prodává své stroje na nejnáročnější trhy
v Evropě, Americe a Rusku.
Výstava byla rovněž prezentací německého dealera Logsetu společnosti Otzberger Forstmaschinen GmbH. Tato společnost se může
pochlubit již více než 250 prodanými stroji Logset. Proto byl stánek Logset v trvalém obležení zájemců. Milým překvapením byl i velký
zájem lidí z České republiky o stroje Logset.
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