Skördare

1058H5

En skonsam skördare för ett effektivt skogsbruk

Med Eco Logs åttahjuliga skördare, 1058, kan du arbeta med hög effektivitet och lönsamhet även i känslig och mjuk terräng. Denna
lätta maskin utmärker sig genom låg bränsleförbrukning, hög stabilitet och en god förarmiljö.
Med tillvalet aktiv boggie får du dessutom en maskin med utmärkta terrängegenskaper som genom hög drivkraft enkelt tar sig
fram även i brant lutning. Eco Log 1058 är den flexibla skördaren för ett skonsamt och produktivt skogsbruk i alla lägen.

Arbetsmiljö och god sikt

Ljudnivån i skördarhytten är tack vare sidomonterade
kylare på motordelen mycket låg vilket skapar en behaglig
arbetsmiljö under långa arbetsdagar i skogen. De höga
rutorna på den smala hytten ger också utomordentligt sikt
över arbetsområdet där föraren också kan köra maskinen i
båda riktningar genom att vända på stolen.

Hög stabilitet

Tack vare den låga tyngdpunkten kan skördaren arbeta
med hög stabilitet i alla lägen, något som skapar såväl
trygghet som effektivitet vid exempelvis positionering av
kranen eller arbete i lutande terräng. Med boggielyften
ökar dessutom stabiliteten ytterligare då boogien låses vid
kranarbete, lastning eller för säker och skonsam framkomlighet på mjukt och känsligt underlag.

Lätta maskiner och låg bränsleförbrukning

Såväl i konstruktionen som i valet av material har fokus varit
att tillverka en effektiv skördare med låg vikt. Resultatet är
en lätt maskin som med låg bränsle- och energiförbrukning
ger god ekonomi till skogsbruket samtidigt som den skonsamt tar sig fram utan att orsaka markskador även i känslig
och mjuk terräng.

Motor – Steg V

Den nya motorn är en steg V utan EGR-ventil. Det innebär
att hela avgasreningsanläggningen nu finns i en enda enhet – en ”Single Module” – där katalysator, partikelfilter och
urea finns samlade i endast ett efterbehandlingssystem.
Den nya lösningen utan EGR-ventil tar hälften så mycket
plats som tidigare och därmed kan inbyggnadsmåtten
minskas kraftigt.

Boggielyft

Med boggielyft på både vagn- och motordel får du en flexibel
maskin där hjulen lyfts med hjälp av en cylinder. Då det främre
hjulparet lyfts minimeras maskinens svängradie vilket gör att
den klarar mycket snäva svängar och smidigt tar sig fram mellan
träden. Även det bakre hjulparet kan lyftas med fördel för att undvika att köra på väg med kedjor vid flytt av maskinen.
Genom att låsa boggien kan arbete alltid utföras med hög
stabilitet samtidigt som dikespassage görs säkert och skonsamt
då maskinen enkelt åker rakt över istället för att köra ner i diket.

Aktiv boggie

För Eco Log 1058 finns tillvalet aktiv boogie som ger denna åttahjuliga skördare oslagbar framkomlighet i brant terräng och det
bästa av två världar. Med aktiv boogie kombineras en obalanserad
boggie med en hydraulisk balansering vilket gör att drivkraften
och marktrycket automatiskt optimeras beroende på underlag
och lutning.
Vid plana och känsliga markförhållanden är boogien obalanserad
vilket innebär att hjulen smidigt följer terrängen utan att skapa
onödigt tryck på underlaget. Därmed kan maskinen arbeta effektivt med minimal energiförlust och låg bränsleförbrukning samtidigt som onödiga markskador kan undvikas. Vid lutande terräng
blir boggien automatiskt hydrauliskt balanserad där hjulen strävar
nedåt med ett för underlaget optimerat tryck och på så vis ger
hög drivkraft till maskinen som enkelt tar sig upp för slänter och i
branta backar utan att stegra.
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Dimensioner

Kran Mesera 221H

Standardvikt, kg

15940 med A-boggie

Lyftmoment, brutto, kNm

188

Höjd (A), mm

3513

Räckvidd, m

10

Längd (B), mm

4258

Vridmoment, brutto, kNm

43,6

Längd (C), mm

7815

Styrning

Längd (D), mm

11945

Styrvinkel, °

Markfrigång (E), mm

577

Elsystem

Bredd (F), hjul 710 , mm

2860

Spänning, V

24

Generator, A

110
2 x 100

Motor

43

Typ

Cummins B6,7 200 6-cylinder

Kapacitet batteri, Ah

Uppfyller utsläppskrav enligt

stage V

Apteringssystem

Effekt vid 2200rpm, kW (hk)

149 (200)

Namn

Vridmoment, Nm

990/1300

Arbetsbelysning

Kapacitet bränsletank, l

345

Antal

18

Typ

LED

Transmission
Typ

Hydrostatisk mekanisk

Aggregat

Dragkraft, kN

140

SP 461LF, rotsnitt 53 cm

Maximal hastighet, km/h låg växel

8,3

Maximal hastighet, km/h hög växel

20

Dasa Forester

Hydraulik
Kran/aggregatpump, cm³

175

Flöde vid 1600 rpm , l/min

216-280

Arbetstryck, Bar

240

Kapacitet hydraultank, l

240

Hjul
Standard

710/40x22,5
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