Kuormatraktori

750F, 1050F & 1250F

®

Forestry of tomorrow

Kevyeet koneet
hellävaraiseen
kuormanajoon
Eco Login pienemmän segmentin kuormatraktorilla, jonka kantavuus on 8,5–12,5
tonnia, metsätaloutta hoidetaan hellävaraisesti, tehokkaasti ja kannattavasti kaikenlaisissa maastoissa. Kuormatraktoreiden
käyttö on edullista herkissä maastoissa,
joiden kantavuus on alhainen, tai
ankarissa sääolosuhteissa, joissa ne
etenevät muiden koneiden jäädessä
paikoilleen.
Keveytensä, hyvän vakautensa
ja ajokelpoisuutensa ansiosta
Eco Log -kuormatraktorit
antavat sinulle edellytykset tehokkaaseen
ja ympäristönäkökohdat

Suuri kuormitusindeksi

huomioivaan kuorman
ajoon.
Lue lisää kuormatraktoreistamme
osoitteessa
ecologforestry.com

Hyvä
näkyvyys

KORKEA HYÖKKÄYSKULMA

MATALA POLTTOAINEENKULUTUS

Kuormatraktorien lyhyt konepelti tarjoaa korkean hyökkäyskulman, joka helpottaa ajamista
rinteillä, ojissa tai jyrkässä maastossa minimoiden riskin, että keula törmää rinteeseen. Lyhyt
konepelti yhdessä kapean ohjaamon kanssa
antaa kuljettajalle myös poikkeuksellisen hyvän
näkyvyyden työskentelyalueelle.

Sekä suunnittelussa että materiaalien valinnassa
on keskitetty kuormatraktorien tehokkuuteen ja
keveyteen. Tuloksena kevyeet koneet, joiden polttoaineen- ja energiankulutus on alhainen ja suuri
kuormitusindeksi tekee etenemisen hellävaraiseksi
mahdollisimman vähäisin maavaurioin myös herkässä
ja pehmeässä maastossa. Kuormatraktorit ovat muotoilunsa ansiosta erittäin vakaita, koska kuorma kohdistuu alas ja antaa koneelle matalan painopisteen.

Nosturi

Kevyt ja joustava

FC8 (tilt) | 87 kNm | 7,4 m 9,2 m
FC12 (tilt) | 120 kNm | 8,5 m 10 m
C50F | 76 kNm | 8,6 m
C60F | 82 kNm | 8,6 m
S110F (tilt) | 143 kNm | 8,6 m 10,1 m
59F (tilt) | 78 kNm | 7 m 8,5 m

Eco Log 1050F

TELIHISSI

Eco Log 1250F

Hyttiosan valinnaisen telihissien avulla
saadaan aikaan joustava kone, jonka pyörät
nostetaan sylinterin avulla. Etupyöräparia
nostettaessa koneen kääntösäde minimoidaan, mikä tarkoittaa, että se pystyy tekemään
hyvin tiukkoja käännöksiä ja liikkumaan
sujuvasti puiden välistä. Myös takapyöräpari voidaan nostaa, mistä on se etu, että
vältytään ajamasta tiellä ketjuilla koneen
siirtämisen yhteydessä.
Teliä laskemalla voidaan aina työskennellä
hyvin vakaasti samalla, kun ojien ylitykset
tapahtuvat turvallisesti ja varovasti koneen
kulkiessa suoraan yki kun alas ojaan ajamisen
sijasta.

KUORMA-ALUE (m2)
750
kuorma-alue
LC30

3,0 m2

LC31

3,1 m2

1050

1250

kuorma-alue

kuorma-alue

LC37

3,7 m2

LC46

4,6 m2

LC40

4,0 m2

LC49

4,9 m2

AKTIIVINEN TELI
EcoLog 1250:lle on saatavana valinnainen
aktiivinen teli, joka yhdessä telihissin kanssa
vie kuormanajon aivan uudelle tasolle. Aktiivisessa telissä yhdistyvät tasapainottamaton teli ja hydraulinen tasapainotus, minkä
ansiosta työntövoima ja painuminen maahan
optimoidaan automaattisesti maaston ja kaltevuuden mukaan.

Tasaisissa ja herkissä maasto-olosuhteissa teli on tasapainottamaton, mikä tarkoittaa, että
pyörät seuraavat maastonmuotoja sujuvasti luomatta tarpeetonta painetta maan pintaan.
Näin kone voi toimia tehokkaasti minimaalisella energiahäviöllä ja alhaisella polttoaineenkulutuksella välttäen samalla tarpeettomia maaperävaurioita. Kaltevassa maastossa teli
on automaattisesti hydraulisesti tasapainotettu, ja pyörät pyrkivät alaspäin maastolle
optimoidulla paineella, mikä antaa koneelle suuren työntövoiman, jolla se etenee helposti
ylös rinnettä ja jyrkkiä mäkiä ilman askellusta.
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Kantavuus, kg

C

750F

1050F

1250F

8 500

10 500

12 500

Mitat
Paino, kg

11 000

12 500

16 500

Leveys (A), mm

2 400

2 580

2 840(1)

Korkeus (B), mm

3 570

3 660 (FC8), 3 500 (kallistus)

3 820

Pituus (C), mm

8 160

8 240 / 8 925

9 293 / 9 693

Maavara (D), mm
Lastaustila (E), mm

577
3602 - 4004

577
3852 - 4549

620
4039 - 5342

Hyökkäyskulma

33,5 (38 telihissi)

32,5 (37 telihissi)

39,5

Tyyppi

4-sylinterinen Cummins - B4,5 l

4-sylinterinen Cummins - B4,5 l

6-sylinterinen Cummins - B6,7 l

Täyttää päästövaatimukset

EU:n taso V,
Yhdysvaltain EPA:n taso 4(f)

EU:n taso V,
Yhdysvaltain EPA:n taso 4(f)

EU:n taso V,
Yhdysvaltain EPA:n taso 4(f)

Teho, kW (hv)

119 kW (160)

129 kW (173)

149 kW (200)

Vääntömomentti, Nm

622 nopeudella 1 500 kierr./min

780 nopeudella 1 500 kierr./min 990 nopeudella 1 300 kierr./min

Polttoainesäiliö, tilavuus, l

123

123

200

Tyyppi

Hydrostaattinen mekaaninen

Hydrostaattinen mekaaninen

Hydrostaattinen mekaaninen

Työntövoima, kN

120

140

180

Nopeus, km/h matala vaihde

8,3

8,3

8,3

Nopeus, km/h suuri vaihde

20

20

20

Pumppu, cm3

Linde HPR-02 - 105cc

A10 - 110 cc

A11 - 145cc

Käyttöpaine, bar

190

235

235

Hydraulinen säiliö, tilavuus, l

130

130

185

Vakio

500/60-22,5"

600/50-22,5"

710/45-26,5"

Valinnainen

-

710/40-22,5"

600/55-26,5"

Nostomomentti, kNm / nosturin pituus, m - Cranab FC8 (kallistus)

-

87 / 7.4, 9.2

-

Nostomomentti, kNm / nosturin pituus, m - Cranab FC12 (kallistus)
Nostomomentti, kNm / nosturin pituus, m - Epsilon C50F

76 / 8.6

-

120 / 8.5, 10
-

Nostomomentti, kNm / nosturin pituus, m - Epsilon C60F

-

82 / 8.6

-

78 / 7, 8.5

143 / 8.6, 10.1

(1)

(1)

Moottori

Voimansiirto

Hydrauliikka

Pyörät

Nostomomentti, kNm / nosturin pituus, m - Mesera 59F (kallistus)

-

-

(1)

Nostomomentti, kNm / nosturin pituus, m - Epsilon S110F (kallistus) -

Vakiopyörillä

Nosturi
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