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NOVÁ GENERACE
VYVÁŽECÍCH TRAKTORŮ LOGSET TITAN
INOVACE OSVĚDČENÉ KVALITY
Premiéra nové generace vyvážecích traktorů Logset Titan na výstavě Silva Regina vzbudila velký zájem lesnické veřejnosti. Vystavený forvarder
Logset Titan 4F s nosností 10 tun je určený pro předmýtní a mýtní těžbu a splňuje nejmodernější požadavky na efektivitu, šetrnost a ergonomii.
Stroj měl v Brně světovou premiéru a zvítězil v kategorii Stroje a zařízení pro těžbu a dopravu dříví v soutěži Grand Prix Silva Regina, kde se
hodnotí modernost, ergonomie a efektivita.

■ Gratulujeme Vám k zisku
Grand Prix Silva Regina a chtěl
bych se zeptat, co pro Vás a firmu
Logset toto ocenění znamená?
Je příjemné získat takovéto
prestižní ocenění. Cena patří
především společnosti Logset,
kde odvedli opravdu dobrou
práci. Kolegové byli velice rádi,
že po příznivých ohlasech ve
Skandinávii se jim dostalo ocenění i v ČR.

■ Firma Logset zažívá nárůst
prodejů svých strojů. Čím si
myslíte, že si stroje Logset získávají stále více zákazníků?
Máte pravdu, výroba a prodej
každoročně stoupá. Logset
investoval v minulých letech
opravdu hodně peněz do vývoje. Získal ke spolupráci mnoho
skvělých lidí. Zájem zákazníků je
ukazatelem, že Logset jde tím
správným směrem. V roce 2003
vyrobil Logset 98 strojů,
v letošním roce má v plánu 250
a stejně má starosti uspokojit
všechny zájemce.
■ Nová generace vyvážecích
traktorů Logset Titan přináší
mnoho inovací. Na první pohled

zaujme nově koncipovanou kabinou, charakterizujte její výhody.
Na výstavě ji zhlédlo obrovské
množství lidí. Všichni ocenili
prostornost a perfektní výhled
do všech stran. Zadní vypouklé
sklo dává lepší přehled pro
práci, boční lepší výhled pro
jízdu v terénu. Pro srovnání –
dolní strana oken byla snížena
oproti předchozí generaci
o 25 cm a zadní o 16 cm.
Operátor tak má ze sedačky
perfektní přehled i o nejbližším
okolí stroje. K pohodlí operátora přispívají i velké odkládací
prostory včetně přední chlazené
schránky. Pro školení se do kabiny pohodlně vejdou čtyři lidé.
■ A co nového pod kabinou?
Nejvýraznější a nejdůležitější
změnou je nový řídicí systém
TOC – Total operating kontrol,
který nabízí velice příjemné intuitivní ovládání. Systém byl vyvinut a patentován přímo
Logsetem. Na displeji (8,4 palce)
vás ihned zaujme elektronická
přístrojová deska poskytující

všechny
potřebné
údaje.
Umístěním na sedačce máte
trvalý přehled při jízdě vpřed
i vzad. Při couvání je možné
automatické nastavení zadní
kamery. Toto jsou první dojmy.
Daleko zásadnější je však to, co
systém nabízí ve vztahu k výkonu
stroje a jeho hospodárnosti.
Např.:
■ ECODRIVE zajišťuje automatické nastavení otáček motoru vzhledem k aktuálnímu zatížení a požadované rychlosti,
■ CRUISE CONTROL – tempomat,
■ dvojitá kontrola a řízení
pojezdové, ale i pracovní
pumpy.
Samostatnou kapitolou jsou
nové motory SISU, které samozřejmě splňují nejpřísnější ekologické limity pro emise i pro spotřebu paliva. Stroje Logset jsou
nově vybaveny systémem EXTRA
BOOST POWER, který umožňuje
krátkodobý nárůst výkonu pro
překonání výjimečného zatížení.
Tento systém funguje automatic-

ky, a proto můžete pracovat při
nižších pracovních otáčkách
a tím při příznivější spotřebě paliva. Palivová nádrž byla zvětšena
na 205 litrů (tankování 1 x za 24
hodin při třísměnném provozu).
U hydraulického systému stojí
za zmínku zvýšení kapacity chlazení hydraulického oleje o 20 %.
■ Nabízíte ucelenou řadou 5
vyvážecích traktorů a harvestorů.
Čím byste je obecně charakterizoval a které byste doporučil do
českých podmínek?
Z předchozí generace výrobce
ponechal vše, co se osvědčilo.
Logsety mají silné robustní
rámy, osvědčené hydraulické
ruky Loglift, nápravy, diferenciály a převodovky od NAF, motory
SISU, hydraulické komponenty
Parker, Rexroth apod. Můžeme
vyzdvihnout jejich velkou tažnou sílu a možnost montáže
naklápěcího sloupu, což v kopcích každý ocení. V našich podmínkách se velice osvědčuje 4F
jako univerzální stroj, který není
velký, přesto se díky hydraulické
ruce Loglift 61 nemusíte obávat
silnějšího dřeva. Za univerzální
stroj je rovněž považován
Logset 5F na větších kolech
26,5 palce. Do mýtních těžeb se
pak velice dobře hodí 6F
s hydraulickou rukou Loglift 91.
Z harvestorů je to pak 5H
s hydraulickou rukou Loglift
V 220 a hlavicí s úřezem 65 cm
jako univerzálnější harvestor. Do
silných mýtních porostů pak
doporučuji harvestor 10 H
s nejsilnější hydraulickou rukou
na trhu pro kolové harvestory.
Redakce
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O představení nové
generace Logsetů jsme
požádali Tomáše Kuchtu,
obchodního zástupce firmy
Logset pro ČR.

