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Harwester     1058H5   



KOMFORT PRACY
Dzięki montażowi chłodnic po bokach komory 
silnika i niskiemu poziomowi hałasu w kabinie,  
udało się stworzyć przyjazne dla operatora 
środowisko pracy.  Wysokie oka i wąska kabina 
zapewniają doskonałą widoczność obszaru 
roboczego a obrotowy fotel umożliwia obsługę 
maszyny w dowolnym kierunku.

LEKKI HARWESTER
Zarówno proces projektowania, jak i dobru mate-
riałów, miał na celu wyprodukowanie lekkiej  
i wydajnej maszyny. Rezultatem jest harwester  
o niewielkiej wadze, niskim zużyciu paliwa  
i wysokiej wydajności,  poruszający się po lesie 
bez większych uszkodzeń gleby.  

Harwester 
trzebieżowo-
zrębowy
Ośmiokołowym harwesterem Eco Log 
1058H5  możesz efektywnie pracować  
w każdym, nawet najtrudniejszym terenie. 
Ta lekka maszyna wyróżnia się niskim  
zużyciem paliwa, doskonałą stabilnością  
i wygodą pracy operatora.

Opcjonalne aktywne boogie dodatko-
wo zwiększają dzielność maszyny  
w trudnym terenie i ułatwiają jej 
prowadzenie nawet po stromych 
stokach. EcoLog 1058H5 to wszech-
stronny harwester o niewielkim 
wpływie na środowisko i wysokiej 
efektywności pracy.

Dowiedz się więcej  
o naszych harwesterach 
na : ecologforestry.com  
i fortechserwis.pl

Niskie 
zużycie paliwa

Dobra 
widoczność

Nowy 
silniejszy 

żuraw



DUŻA STABILNOŚĆ
Dzięki nisko położonemu środkowi ciężkości, maszyna 
jest niezwykle stabilna. Zapewnia to spokojną i wydajną 
pracę. Ponadto stateczność harwestera zwiększa blokada 
boogie , co jest szczególnie ważne podczas manewrów 
żurawiem, wyróbki kłód i przejazdów po nierównym 
podłożu.

AKTYWNE BOGIE
Eco Log 1058H5 jest dostępny z opcją aktywnego boogie, co zapewnia 
temu ośmiokołowemu harwesterowi  niezrównaną mobilność w terenie. 
Aktywne boogie łączą zalety tradycyjnego boogie – pływającego  
i boogie balansowego – dociskowego. Rozwiązanie to automatycznie 
optymalizuje trakcję i nacisk na podłoże oraz przyczynia się do oszczęd-
ności paliwa. 

Silnik – Stage V

Dzięki podnoszonym przy pomocy siłowników boogie w sekcji 
nadwozia i silnika, harwester 1050H5 jest maszyną niezwykle 
elastyczną i zwinną. Podniesione przednie koła minimalizują pro-
mień skrętu, 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. Zblokowane boogie 
dodatkowo zwiększają stabilność maszyny podczas pracy  
w bardzo trudnym terenie i umożliwiają jej sprawne pokonywa-
nie nierówności. 

Nowy silnik, zgodny z normą Stage V,  
nie posiada zaworu EGR. Oznacza to, 
że cały system kontroli emisji skoncen-
trowano w jednym module: katalizator, 
filtr cząstek stałych i DEF zamontowano 
w jednym układzie oczyszczania spalin. 
Nowe rozwiązanie, bez zaworu EGR, 
zajmuje niewiele miejsca,  co znacznie 
zmniejszyło rozmiary instalacji.

Podnoszone boogie
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Wymiary

Waga standardowa, kg 15940 z aktywnymi boogie

Wysokość (A), mm 3513

Długość (B), mm 4258

Długość (C), mm 7815

Długość (D), mm 11945

Prześwit (E), mm 577

Szerokość (F), koła 710, mm 2860

Silnik

Typ Cummins B6,7 200 6-cylinder

Wymogi emisji spalin  stage V

Moc przy 2200 obr/min, kW (hp) 149 (200)

Moment obrotowy, Nm 990/1300

Objętość zbiornika paliwa, l 345

Napęd

Typ Hydrostatyczno-mechaniczna

Siła uciągu, kN 140

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

Prędkość maksymalna, km/h, wysoki  bieg 20

Układ hydrauliczny

Pompa żurawia/głowicy, cm³ 175

Przepływ przy 1600 obr./min 216-280

Ciśnienie robocze, bary 240

Pojemność zbiornika hydraulicznego, l 240

Koła

Standard 710/40x22,5

Żuraw Mesera 221H

Moment podnoszenia brutto, kNm 188

Zasięg, m 10

Moment obrotowy brutto, kNm 43,6

Sterowanie

Kąt skrętu, ˚ 43

Układ elektryczny

Napięcie, V 24

Alternator,  A 110

Pojemność akumulatora, Ah 2 x 100

System operacyjny

Nazwa Dasa Forester

Światła

Ilość 18

Typ LED

Głowica

SP 461 LF, średnica cięcia 53 cm

Specyfikacja


