Skotare

750F, 1050F & 1250F

®

Forestry of tomorrow

Lätta maskiner för
skonsam skotning
Med Eco Logs skotare i det mindre segmentet, med lastkapacitet från 8,5 till 12,5 ton,
bedrivs skogsbruket skonsamt, effektivt
och lönsamt i alla typer av terräng. Skotarna används med fördel på känsliga
underlag med låg bärighet eller i hårda
väderförhållanden där de tar sig fram
när andra maskiner står still.
Tack vare låg vikt, hög stabilitet och
framkomlighet ger Eco Logs skotare dig förutsättningar för effektiv
skotning med hög miljöhänsyn i
alla lägen.
Läs mer om våra skotare på
ecologforestry.com

Högt
lastindex

God sikt

HÖG ANGREPPSVINKEL

LÅG BRÄNSLEFÖRBRUKNING

Skotarnas korta motorhuv ger en hög angrepps
vinkel som underlättar vid körning i slänter, diken
eller i brant terräng där risken för att nosen kolli
derar med sluttningen minimeras. Tillsammans
med den smala hytten ger den korta motorhuven
också föraren exceptionellt god sikt över arbets
området.

Såväl i konstruktionen som i valet av material har
fokus varit att tillverka effektiva skotare med låg vikt.
Resultatet är lätta maskiner som med låg bränsleoch energiförbrukning samt högt lastindex skonsamt
tar sig fram med minimala markskador även i känslig
och mjuk terräng.

Kran

Lätt & Smidig

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

BOGGIELYFT

Eco Log 1250F

Med tillvalet boggielyft på hyttdelen 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.

LASTAREA (m2)
750
Lastrede
LC30

3,0 m2

LC31

3,1 m2

1050

1250

Lastrede

Lastrede

LC37

3,7 m2

LC46

4,6 m2

LC40

4,0 m2

LC49

4,9 m2

AKTIV BOGGIE
För Eco Log 1250 finns tillvalet aktiv boogie
som tillsammans med boggielyften tar skot
ning till en helt ny nivå. Med aktiv boogie
kombineras en obalanserad boggie med en
hydraulisk balansering vilket gör att drivkraf
ten 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 maski
nen arbeta effektivt med minimal energiförlust och låg bränsleförbrukning samtidigt som
onödiga markskador kan undvikas. Vid lutande terräng blir boggien automatiskt hydrau
liskt 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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Lastkapacitet, kg

C

750F

1050F

1250F

8500

10500

12500

Dimensioner
Vikt, kg

11 000

12 500

Bredd (A), mm

2 400

2 580

16 500
2 840(1)

Höjd (B), mm

3570

3660 (FC8), 3500 (tilt)

3820

Längd (C), mm

8160

8240 / 8925

9293 / 9693

Markfrigång (D), mm
Lastutrymme (E), mm

577
3602 - 4004

577
3852 - 4549

620
4039 - 5342

Anfallsvinkel

33,5 (38 boggielyft)

32,5 (37 boggielyft)

39,5

Typ

4-cyl. Cummins - B4,5 l

4-cyl. Cummins - B4,5 l

6-cyl. Cummins - B6,7 l

Uppfyller utsläppskrav enligt

EU Stage V, US EPA Tier 4(f)

EU Stage V, US EPA Tier 4(f)

EU Stage V, US EPA Tier 4(f)

Effekt, kW (hk)

119 kW (160)

129 kW (173)

149 kW (200)

Vridmoment, Nm

622 vid 1500 rpm

780 vid 1500 rpm

990 vid 1300 rpm

Kapacitet bränsletank, l

123

123

200

Typ

Hydrostatisk mekanisk

Hydrostatisk mekanisk

Hydrostatisk mekanisk

Dragkraft, kN

120

140

180

Hastighet, km/h lågväxel

8,3

8,3

8,3

Hastighet, km/h högväxel

20

20

20

Pump, cm3

Linde HPR-02 - 105cc

A10 - 110 cc

A11 - 145cc

Arbetstryck, bar

190

235

235

Kapacitet hydraultank, l

130

130

185

Standard

500/60-22,5”

600/50-22,5”

710/45-26,5”

Tillval

-

710/40-22,5”

600/55-26,5”

Lyftmoment, kNm / kranlängd, m - Cranab FC8 (Tilt)

-

87 / 7.4, 9.2

-

Lyftmoment, kNm / kranlängd, m - Cranab FC12 (Tilt)
Lyftmoment, kNm / kranlängd, m - Epsilon C50F

76 / 8.6

-

120 / 8.5, 10

-

Lyftmoment, kNm / kranlängd, m - Epsilon C60F

-

82 / 8.6

-

Lyftmoment, kNm / kranlängd, m - Epsilon S110F (Tilt)

-

143 / 8.6, 10.1

Lyftmoment, kNm / kranlängd, m - Mesera 59F (Tilt)

-

78 / 7, 8.5

(1)

(1)

Motor

Transmission

Hydraulik

Hjul

(1)

-

Med standardhjul

Kran
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