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Forestry of tomorrow

Vyvážecí traktory      750F, 1050F a 1250F



Lehké vyvážecí 
stroje s nízkým 
dopadem
Menší vyvážecí traktory Eco Log s nosnos-

tí od 9,4 do 13,8 tuny (8,5 až 12,5 tuny) 

umožňují efektivní a ziskové postupy péče 

o lesní porosty ve všech typech terénu s 

nízkým dopadem na okolí. Tyto vyvážecí 

traktory jsou ideální pro citlivé nebo 

měkké lesní podloží a drsné povětrnost-

ní podmínky, kdy se mohou pohybovat 

v terénu nepřístupném jiným strojům. 

Díky své nízké hmotnosti, skvělé 

stabilitě a vynikající mobilitě mají 

vyvážecí traktory Eco Log vše, co po-

třebujete pro efektivní vyvážení s 

prostředím vždy na předních 

místech programu. 

Přečtěte si více o vyváže-

cích traktorech na webu 

ecologforestry.com

Dobrá 
viditelnost

Vysoký 
index 

zatížení

VYSOKÝ ÚHEL VÝHLEDU
Krátká kapota motoru vyvážecího traktoru posky-
tuje vysoký úhel výhledu, který vám umožňuje 
snadno projíždět sklony, příkopy nebo strmým teré-
nem s minimálním rizikem poškrábání přídě o zem. 
Spolu s úzkou kabinou nabízí krátká kapota také 
obsluze mimořádně dobrou viditelnost a přehled o 
celém pracovním prostoru. 

NÍZKÁ SPOTŘEBA PALIVA
Důraz byl kladen jak na konstrukci, tak na výběr materiálů s 
cílem vyrobit efektivní a lehký vyvážecí traktor. Výsledkem jsou 
lehké stroje s nízkou spotřebou paliva a energie, vysokým in-
dexem zatížení a nízkým vlivem na lesní porosty, které si dokáží 
nalézt cestu lesem s minimálním poškozením půdy i v citlivém 
a měkkém terénu.  Vyvážecí traktory jsou vysoce stabilní díky 
konstrukci klanic, která zajišťuje, že náklad je uložen nízko dole, 
takže stroj má nízko umístěné těžiště.
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Nakladač
FC8 (náklon)  |  87 kNm  |  7,4 m  9,2 m 

FC12 (náklon)  |  120 kNm  |  8,5 m  10 m

C50F  |  76 kNm  |  8,6 m 

C60F  |  82 kNm  |  8,6 m

S110F (náklon)  |  143 kNm  |  8,6 m  10,1 m 

59F (náklon)  |  78 kNm  |  7 m  8,5 m 

AKTIVNÍ PODVOZEK
Model Eco Log 1250 má volitelnou aktivní 
funkci podvozku, která jej společně se zvedacím 
výkyvným podvozkem posouvá na další úroveň.  
Aktivní podvozek kombinuje nevyvážený vý-
kyvný podvozek s hydraulickým vyrovnáváním, 
který automaticky optimalizuje přenos tažné síly 
a zemní tlak v závislosti na podmínkách a sklonu 
vozovky. 

Na rovné, citlivé zemi je podvozek nevyvážený, což znamená, že kola přesně kopírují terén, aniž by 
vytvářela zbytečný tlak na zemi. Díky tomu může stroj pracovat efektivně s minimálními ztrátami 
energie a nízkou spotřebou paliva a zároveň dokáže zabránit zbytečnému poškozením země. V 
příkrém terénu je podvozek automaticky hydraulicky vyvažován, přičemž se kola snaží pohybovat 
směrem dolů, aby byl zajištěn optimální tlak na zemi, čímž se vytváří dostatečná trakce, aby stroj 
mohl snadno stoupat po svazích a strmých sklonech, aniž by se zvedal.

NÁKLADOVÝ PROSTOR (m2)

nosič nákladu
LC30 3,0 m2 

LC31 3,1 m2

nosič nákladu
LC46 4,6 m2 

LC49 4,9 m2

nosič nákladu
LC37 3,7 m2 

LC40 4,0 m2

ZVEDÁNÍ NÁPRAVY PODVOZKU
Volitelná zvědací náprava podvozku pod 
sekcí kabiny vám poskytne flexibilní stroj s 
koly, která lze zvednout pomocí pracov-
ního válce.  Při zvednutí předních kol 
se minimalizuje poloměr otáčení stroje, 
což mu umožňuje velmi se otáčet s na 
velmi malém poloměru a pohybovat se 
mezi stromy s velkou hbitostí. Zadní kola 
lze také zvednout, což je užitečné pro 
zamezení jízdy na veřejných komunikacích 
s řetězy při přemisťování stroje.

Lehké a flexibilní
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Nosnost, kg 8500 10500 12500 

Rozměry

Hmotnost, kg 11 000 12 500 16 500

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

Výška (B), mm 3570 3660 - FC8, 3500 – náklon 3820

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

Světlá výška (D), mm 577 577 620

Délka ložné plochy (E), mm  3602 – 4004 3852 – 4549 4039 – 5342

Přední nájezdový úhel, ° 33,5 (38, zvednutí podvozku) 32,5 (37, zvednutí podvozku) 39,5

Motor

Typ 4 válce Cummins – B4,5 l 4 válce Cummins – B4,5 l 6 válce Cummins – B6,7 l

Splňuje emisní požadavky EU Stage V, US EPA Tier 4(f) EU Stage V, US EPA Tier 4(f) EU Stage V, US EPA Tier 4(f)

Výkon, kW (ks) 119 kW (160) 129 kW (173) 149 kW (200)

Krouticí moment, Nm 622 při 1500 ot/min 780 při 1500 ot/min 990 při 1300 ot/min

Objem, palivová nádrž, l 123 123 200

Převodovka

Typ Hydrostaticko-mechanické Hydrostaticko-mechanické Hydrostaticko-mechanické

Tažná síla, kN 120 140 180

Rychlost, km/h, nízký převod 8,3 8,3 8,3

Rychlost, km/h, vysoký převod 20 20 20

Hydraulika

Čerpadlo, cm3 Linde HPR-02 – 105 cm3 A10 – 110 cm3 A11 – 145 cm3

Tlak, bar 190 235 235

Hydraulická nádrž, l 130 130 185

Kola

Standardní 500-60/22,5" 600-50/22,5" 710/45-26.5”

Volitelné – 710-40/22,5" 600/55-26.5”

Nakladač

Zvedací síla, kNm/alternativy dosahu, m – Cranab FC8 (náklon) – 87 / 7,4 , 9,2 –

Zvedací síla, kNm/alternativy dosahu, m – Cranab FC12 (náklon) – – 120 / 8,5 , 10

Zvedací síla, kNm/alternativy dosahu, m – Epsilon C50F 76 / 8,6 – –

Zvedací síla, kNm/alternativy dosahu, m – Epsilon C60F – 82 / 8,6 –

Zvedací síla, kNm/alternativy dosahu, m – Epsilon S110F (náklon) – – 143 / 8,6 , 10,1

Zvedací síla, kNm/alternativy dosahu, m – Mesera 59F (náklon) – 78 / 7,  8,5 –
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