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Forestry of tomorrow

Forwardery      750F, 1050F i 1250F 



SZEROKI KĄT WIDZENIA
Krótka maska silnika forwardera zapewnia opera-
torowi szeroki kąt widzenia i pozwala na łatwe po-
konywanie nierówności terenu bez ryzyka otarcia 
się o podłoże. Wąska przeszklona kabina ułatwia 
obserwację całego obszaru roboczego maszyny.   

NISKIE ZUŻYCIE PALIWA
Zarówno proces projektowania, jak i dobru materiałów, 
miał na celu wyprodukowanie maszyn lekkich i wydaj-
nych. Rezultatem są forwardery o niewielkiej wadze, 
niskim zużyciu paliwa i wysokiej wydajności,  poru- 
szające się po lesie bez znaczących uszkodzeń gleby.  
Małe forwardery EcoLoga są niezwykle stabilne dzięki 
specjalnej konstrukcji ław kłonicowych, która zapewnia 
maszynie i ładunkowi niskie położenie środka ciężkości.  

Lekkie, zwinne 
i silne forwardery  
Małe forwardery EcoLoga o ładowności od 

8,5 do 12,5 tony pozwalają na szybką, wy-

dajną i przyjazną dla środowiska zrywkę 

w każdym terenie. Takie maszyny to  idea-

lne rozwiązanie na bogate siedliska leśne 

i trudne warunki pogodowe, w których 

nie mogą poruszać się inne maszyny.

Dzięki niewielkiej wadze, dużej 

stabilności i doskonałej mobilności 

operator forwrdera EcoLog ma 

wszystko, czego potrzebuje do 

efektywnej pracy, w której ochro-

na środowiska jest zawsze na 

pierwszym miejscu. 

Dowiedz się więcej 

o naszych forwarderach 

na : ecologforestry.com 

i fortechserwis.pl

Dobra 
widoczność

Duża 
ładowność
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Lekkie i zwrotne

AKTYWNE BOGIE
Eco Log 1250F jest dostępny z opcją akty-
wnego boogie, co znacznie podnosi jakość 
pracy tą maszyną. Aktywne boogie łączą 
zalety tradycyjnego boogie – pływające-
go i boogie balansowego – dociskowego. 
Rozwiązanie to automatycznie optymalizuje 
trakcję i nacisk na podłoże oraz przyczynia 
się do oszczędności paliwa. 

Jadąc po płaskim naturalnym podłożu boogie nie jest wyważone, co oznacza, że koła do-
stosowują się do nawierzchni i nie wytwarzają zbędnego nacisku. Pozwala to na wydajną 
pracę maszyny bez strat energii, wpływa na niskie zużycie paliwa oraz unikanie uszko- 
dzeń gleby. Na pochyłościach boogie jest wyważane automatycznie a koła forwardera są 
dociskane do gruntu. Zapewnia to optymalny nacisk i odpowiednią przyczepność przy 
pokonywaniu nierówności terenu, bez niepotrzebnych przechyłów maszyny.   

PODNOSZONE BOOGIE
Dzięki podnoszonym przy pomocy 
siłowników boogie, fowrdery są  maszy-
nami niezwykle zwrotnymi. Podniesione 
przednie koła minimalizują promień skrę-
tu, co pozwala na pokonywanie ciasnych 
przejazdów między drzewami. Uniesienie 
tylnych kół przydaje się przy przestawianiu 
maszyny, można w ten sposób uniknąć 
np.  jazdy z łańcuchami po utwardzonej 
nawierzchni.

Eco Log 1050F

Eco Log 1250F

Żuraw
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

POWIERZCHNIA ŁADUNKOWA (m2)

Nośnik ładunku
LC30 3,0 m2 

LC31 3,1 m2

Nośnik ładunku
LC46 4,6 m2 

LC49 4,9 m2

Nośnik ładunku
LC37 3,7 m2 

LC40 4,0 m2
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Ładowność, kg 8500 10500 12500

Wymiary

Waga, kg 11 000 12 500 16 500

Wysokość (A), mm 2 400(1) 2 580(1)    2 840(1)

Szerokość (B), mm 3570 3660 (FC8), 3500 (tilt) 3820

Długość (C), mm 8160 8240 / 8925 9293 / 9693

Prześwit (D), mm 577 577 620

Długość powierzchni ładunkowej (E), mm 3602 - 4004 3852 - 4549 4039 - 5342

Kąt natarcia, o 33,5 (38 podnoszone boogie) 32,5 (37 podnoszone boogie) 39,5

Silnik

Typ 4-cyl. Cummins - B4,5 l 4-cyl. Cummins - B4,5 l 6-cyl. Cummins - B6,7 l

Wymogi emisji spalin  EU Stage V, US EPA Tier 4(f) EU Stage V, US EPA Tier 4(f) EU Stage V, US EPA Tier 4(f)

Moc, kW (hk) 119 kW (160) 129 kW (173) 149 kW (200)

Moment obrotowy, Nm 622 vid 1500 rpm 780 vid 1500 rpm 990 vid 1300 rpm

Objętość zbiornika paliwa, l 123 123 200

Napęd

Typ Hydrostatyczno-mechaniczna Hydrostatyczno-mechaniczna Hydrostatyczno-mechaniczna

Siła uciągu, kN 120 140 180

Prędkość maksymalna, km/h, niski bieg 8,3 8,3 8,3

Prędkość maksymalna, km/h, wysoki  bieg 20 20 20 

Układ hydrauliczny

Pompa, cc Linde HPR-02 - 105cc A10 - 110 cc A11 - 145cc

Ciśnienie, bar 190 235 235

Zbiornik, l 130 130 185

Koła

Standard 500/60-22,5” 600/50-22,5” 710/45-26,5”

Opcja - 710/40-22,5” 600/55-26,5”

Żuraw 

Moment podnoszenia, kNm / możliwy zasięg, m - Cranab FC8 (Tilt) - 87 / 7.4, 9.2 -

Moment podnoszenia, kNm / możliwy zasięg, m - Cranab FC12 (Tilt) - - 120 / 8.5, 10

Moment podnoszenia, kNm / możliwy zasięg, m - Epsilon C50F 76 / 8.6 - -
Moment podnoszenia, kNm / możliwy zasięg, m - Epsilon C60F - 82 / 8.6 -

Moment podnoszenia, kNm / możliwy zasięg, m - Epsilon S110F (Tilt) - - 143 / 8.6, 10.1

Moment podnoszenia, kNm / możliwy zasięg, m - Mesera 59F (Tilt) - 78 / 7, 8.5 -
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© Eco Log Sweden AB. Dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie dane są przybliżone. Ilustracje i teksty nie są prawnie wiążące.

Eco Log Sweden AB, Norra Hamngatan 41, Box 84, 826 22 Söderhamn, Szwecja
www.ecologforestry.com

Specyfikacja
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