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Forestry of tomorrow

Hellävarainen
harvesteri
tehokkaaseen
metsätalouteen
Eco Login kahdeksanpyöräisen 1058-harvesterin avulla voit työskennellä tehokkaasti ja
taloudellisesti myös herkässä ja pehmeässä
maastossa. Tämä kevyt kone erottuu edukseen alhaisen polttoaineenkulutuksensa,
vakautensa ja hyvän ajotilansa ansiosta.
Valinnaisen aktiivisen telin avulla
koneeseen saadaan myös erinomaiset maasto-ominaisuudet, ja suuren
työntövoiman ansiosta kone etenee
helposti jopa jyrkässä rinteessä. Eco
Log 1058 on joustava harvesteri
hellävaraiseen ja tuottavaan
metsätalouteen kaikissa
olosuhteissa.
Lue lisää harvestereis
tamme osoitteessa
ecologforestry.com

Matala
polttoaineenkulutus

Hyvä
näkyvyys

TYÖSKENTELYTILA

KEVYEET KONEET

Koneen ajohytin melutaso on erittäin alhainen
moottorin sivuille asennettujen jäähdyttimien
ansiosta, mikä luo miellyttävän työympäristön
pitkälle metsätyöpäivälle. Kapean ajohytin korkeiden ikkunoiden ansiosta näkyvyys työalueelle
on poikkeuksellisen hyvä ja käyttäjä pystyy
myös ajamaan molempiin suuntiin kääntämällä
istuinta.

Sekä suunnittelussa että materiaalien valinnassa
on keskitetty harvesterin tehokkuuteen ja keveyteen. Tuloksena on kevyt kone, jonka alhainen
polttoaineen- ja energiankulutus on edullista
metsätaloudelle ja joka on samalla hellävaraisesti
etenevä, eikä aiheuta maaperävaurioita edes
herkässä ja pehmeässä maastossa.

Telihissi

Sekä vaunussa että moottoriosassa sijaitsevien telihissien ansiosta
on saatu 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.
Telin lukitsemisen ansiosta työ voidaan aina tehdä hyvällä
vakaudella samalla, kun ojien ylitykset tapahtuvat turvallisesti ja varovasti koneen kulkiessa suoraan yli kun alas ojaan ajamisen sijasta.

Moottori - V-vaihe
Uusi V-vaihemoottori ilman EGR-venttiiliä. Tämä tarkoittaa, että koko pakokaasupuhdistusjärjestelmä sijaitsee nyt
yhdessä yksikössä – ”single module”
– jossa katalysaattori, hiukkassuodatin
ja urea ovat koottuina yhteen jälkikäsittelyjärjestelmään. Uusi ratkaisu ilman
EGR-venttiiliä vie puolet vähemmän
tilaa kuin ennen, joten yksikön koko
on merkittävästi pienempi.

HYVÄ VAKAUS

AKTIIVINEN TELI

Matalan painopisteen ansiosta harvesteri voi toimia
erittäin vakaasti kaikissa olosuhteissa, mikä luo sekä
turvallisuutta että tehokkuutta esimerkiksi nosturin
asentoihin tai työskentelyyn kaltevassa maastossa. Telihissi lisää myös vakautta, kun teli on lukittuna nosturin
käytön ja lastauksen aikana tai turvallisessa ja hellävaraisessa etenemisessä pehmeässä ja herkässä maastossa.

Eco Log 1058:lle on saatavilla valinnainen aktiivinen teli, joka antaa
tälle kahdeksanpyöräiselle harvesterille lyömättömän etenemiskyvyn
jyrkkään maastoon ja molempien ominaisuuksien parhaat puolet. Aktiivisessa telissä yhdistyvät tasapainottamaton teli ja hydraulinen tasapainotus, minkä ansiosta työntövoima ja painuminen maahan optimoidaan
automaattisesti maaston ja kaltevuuden mukaan.
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Tekniset tiedot
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Mitat

Nosturi Mesera 221H

Vakiopaino, kg

15 940 A-telillä

Nostomomentti, brutto, kNm

188

Korkeus (A), mm

3 513

Ulottuma, m

10

Pituus (B), mm

4 258

Vääntömomentti, brutto, kNm

43,6

Pituus (C), mm

7 815

Ohjaus

Pituus (D), mm

11 945

Ohjauskulma, °

Maavara (E), mm

577

Sähköjärjestelmä

Leveys (F), pyörä 710, mm

2 860

Jännite, V

24

Generaattori, A

110
2 x 100

Moottori

43

Tyyppi

Cummins B6,7 200 6-sylinterinen

Kapasiteetti akku, Ah

Täyttää päästövaatimukset

tason V mukaan

Apteerausjärjestelmä

Teho 2 200 kierr./min, kW (hv)

149 (200)

Nimi

Vääntömomentti, Nm

990/1 300

Työskentelyvalot

Polttoainesäiliö, tilavuus, l

345

Lukumäärä

18

Tyyppi

LED

Voimansiirto
Tyyppi

Hydrostaattinen mekaaninen

Aggregaatti

Työntövoima, kN

140

SP 461LF, juurileikkaus 53 cm

Suurin nopeus, km/h matala vaihde

8,3

Suurin nopeus, km/h suuri vaihde

20

Dasa Forester

Hydrauliikka
Nosturi/aggregaattipumppu, cm³

175

Virtaus nopeudella 1 600 kierr./min, l/min

216-280

Käyttöpaine, bar

240

Hydraulinen säiliö, tilavuus, l

240

Pyörät
Vakio

710/40x22,5
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