
One Step Further

MOUNTY
Hospodárne riešenie do
strmých svahov z jednej ruky



MOUNTY
Horský harvester 

Profesionálna ťažba dreva 
v strmých svahoch...

... si vyžaduje profesionálnu techniku.
Ergonomicky premyslená koncepcia MOUNTY stanovuje nové 

merítka. Výsledkom navzájom perfektne zosúladených  kompo-
nentov je hospodárny a výnimočne výkonný stroj. 

■  Technika šetriaca pohonné hmoty       ■  Rýchla a ľahká montáž       ■  Komfortná kabína
■  Kompaktná konštrukcia       ■  Ergonomické a bezpečné pracovisko       ■  Veľká výška stožiaru



Postup práce
Drevo sa zotne v poraste a vcelku sa lanovkou dopraví ku 

kombi – stroju, kde ho hlava harvestera WOODY odvetví, 
resp. vytvaruje a potom sa uloží na lesnej ceste. 

Uskladnené drevo sa následne môže priamo odviezť kamió-

nom. 

Rádiom riadený vozík LIFTLINER prináša vďaka motoricky 
poháňanému navijaku ťažného lana podstatné uľahčenie 
práce personálu a tým rýchlejšie tempo práce.

Rádiom riadený vozík LIFTLINER je pritom prevádzkovaný 

v systéme obežného lana. Použitím integrovaného navija-

ku ťažného lana umožňuje súbežne pojazd a priťahovanie 
(bezpečný kontrolovaný pojazd vozíka     ochrana porastov).

Použitie samohybného vozíka WOODLINER umožňuje rých-

lu montáž, bez pomocných lán, ako aj veľmi jednoduchú 
obsluhu. 
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Postup pri nasadení nahor 

Postup nadol s WOODLINER MOUNTY v porovnaní s doterajšími 
systémami

Postup pri nasadení nadol s MOUNTY-U



 ■ Nové uloženie otočného žeriavu je v po-

hybe zvlášť silné a súčasne citlivé

 ■ Inteligentnou kombináciou stožiaru a 
jednotky kabíny sa dosahuje nielen veľmi 
vysoká výška stožiaru, ale aj voľný a pre-

hľadný pracovný priestor žeriavu.

 ■ Bezpečná pracovná poloha využitím 
prestaviteľnej kabíny žeriavu

 ■ Vo vnútri uložené hydraulické hadice (žiadne 
poškodenie slučkami lana a úväzku)

 ■ Zdvih stožiaru bez dodatočných valcov

 ■ Zosilnené a robustné prevedenie

Pomocou rádiového riadenia sa 

stožiar dá rýchlo a zo správneho uhla 
pohľadu uviesť do vodorovnej polohy.

Stabilná nadstavba žeriavu

Horský harvester MOUNTY

Nový systém žeriavu Konrad

Stabilné trojbodové 
podpery riadené rádiom



 ■ S mechanickým voľnobehom

 ■ Rádiom riadený

 ■ Ťažná sila 18 kN

 ■ Dĺžka navinutého lana 1600 m

 ■ Riadenie otáčok v závislosti od záťaže

 ■ Optimalizovaná hydraulika

 ■ Nízke pracovné otáčky

Pomocou rádiom riadeného vodiaceho 

valca nosného lana sa nosné lano zavá-

dza do upínača a môže sa kontrolovane 
pohybovať a navíjať do obidvoch smerov.

Stlačením tohto tlačidla sa okamži-
te otvoria dvere kabíny. Otvorenie 
lanových slučiek sa teda môže 
urobiť bez zdržania. Vo voliteľnej 
automatickej prevádzke sa dvere 

kabíny samočinne opäť
zatvoria, keď sa vodič posadí na 
miesto.

Kabína

Pomocný na-
vijak ako opcia

Technika šet-
riaca palivo 

Vedenie/navíjanie 
nosného lana

Kk1 
Inovatívny systém kabíny

■ Automatika dverí    
■ Zvýšená bezpečnosť
■ Krátke prestoje vozíka

■ Zlepšený výhľad nahor
■ Zväčšený vnútorný priestor
■ Optimalizovaný systém klimatizácie a kúrenia

■ Zlepšená izolácia proti hluku a vibráciám
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Kranreichweite

8,5° 8,5°
Technické údaje,
ktoré presvedčia

Opcie prístrojov

MOUNTY 3000

MOUNTY 4000

MOUNTY 5000

 ■ Harvester WOODY 50

 ■ Harvester WOODY 60

Dosah žeriavu
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MOUNTY 3000 MOUNTY 3000 U
Nosné lano 550m / 18 mm komp. 550 m / 18 mm komp.
Ťažné lano 550 m / 11 mm komp. 550 m / 1100 m / 11 mm komp.  
Navijak ťažného lana 30 kN / 5 (8) m/sek. 30 kN / 5 (8) m/sek.
Žeriav Zdvihový moment 200 kNm 200 kNm
Výkyvný moment 40 kNm 40 kNm
Výška stožiaru/dosah žeriavu 13,1 m / 9,1 m 13,1 m / 9,1 m
Základný stroj/výkon MAN TGS 33.400 6x4 BB (400 koní) alebo

MAN TGS 33.440 6x6 BB (440 koní)

MOUNTY 4000 MOUNTY 4000 U
Nosné lano 600m / 20 mm komp. 600m / 20 mm komp.
Ťažné lano 650 m / 12 mm komp. 650 m / 1200 m / 12 mm komp.  
Navijak ťažného lana 40kN / 5 (8) m/sek. 40kN / 5 (8) m/sek.
Žeriav Zdvihový moment 200 kNm 200 kNm
Výkyvný moment 42 kNm 42 kNm

Výška stožiaru/dosah žeriavu 13,5 m / 9,1 m 13,5 m / 9,1 m
Základný stroj/výkon MAN TGS 33.400 6x4 BB (400 koní) alebo

MAN TGS 33.440 6x6 BB (440 koní)

MOUNTY 5000 MOUNTY 5000 U

Nosné lano 800 m / 22 mm komp. 800 m / 22 mm komp.
Ťažné lano 700 m / 12 mm komp. 700 m / 1400 m / 12 mm komp.  
Navijak ťažného lana 50 kN / 5 (8) m/sek. 50 kN / 5 (8) m/sek.
Žeriav Zdvihový moment 240 kNm 240 kNm
Výkyvný moment 44 kNm 44 kNm

Výška stožiaru/dosah žeriavu 14 m / 9,1 m 14 m / 9,1 m
Základný stroj/výkon MAN TGS 41.400 8x6 BB (440 koní) alebo

MAN TGS 41.440 8x8 BB (440 koní)

Trieda sama o sebe: Mounty 
5000 a hrubé drevo v str-
mom svahu

Neporaziteľné systémové 
riešenie v strmom svahu

Rýchly stroj na prebierku 
na tenké drevo v strmom 

svahu



Rádiová technika

Pre rýchlu a bezpečnú montáž sa riadenie nasledovných 
prvkov vykonáva sériovo rádiom:

 ■ podoprenie

 ■ nakladacie rampy

 ■ nastavenie sklonu

 ■ bubny napínacích lán

 ■ navijak nosného lana

 ■ vedenie/navíjania nosného lana 

 ■ navijak pomocného lana

 ■ navijak ťažného lana

 ■ prestavenie kabíny

 ■ štart/stop kamiónu

 ■ štart/stop vozíka

 ■ navijak vozíka

 ■ automatika dráhy

 ■ funkcia preberania

 ■ signál trúbenia

Cez LCD – displej sú možné nasledovné doplnkové funkcie:

 ■ odčítanie prevádzkových údajov: otáčky, tlaky, teploty atď

 ■ prestavenie frekvencií a voľba frekvencií

 ■ nastavenia pre vozík, rýchlosti, rampy atď

Nový ručný obslužný prístroj presviedča predovšetkým 
jednoduchou manipuláciou a obsluhou, ergonomickým  

dizajnom a ľahkým, nárazuvzdorným púzdrom. 



Horský harvester MOUNTY
Hospodárne riešenie pre strmé svahy z jednej ruky

Pre zákazníka to znamená: 

 ■ Len jedna kontaktná osoba pre servis a náhradné diely

 ■ Jedinečná sériová výroba takýchto kombi – strojov zaru-

čuje vyššiu kvalitu, ako aj zvýšenie životnosti

 ■ Rozsiahla záruka so servisom od výrobcu na celý stroj

 ■ Kvalitný rakúsky produkt

 ■ Pracovný postup šetriaci les

 ■ Vďaka nízkym nákladom na presun sa kombinovaný stroj-
MOUNTY dá hospodárne využívať aj pri nízkych  
množstvách

 ■ Využitím inovatívnej konštrukcie vznikajú krátke časy 
montáže

 ■ Vysoký stožiar žeriavu dovoľuje montáž bez podpery  
návesu a žeriavu poskytuje dodatočnú stabilitu

 ■ Pri približovaní nadol je strojník širokým stožiarom chránený

 ■ Vysoký výkon pri nízkych strojných nákladoch

Nielen lanový žeriav, aj agregát harvestera, vozík,
nadstavba kamiónu, ako aj celé riadenie stroja a rádiové

riadenie pochádzajú z firmy KONRAD.

Perfektným vzájomným zosúladením jednotlivých zložiek
vzniká kompaktný a výkonný stroj.

Konrad Forsttechnik GmbH
Oberpreitenegg 52
9451 Preitenegg
Austria

Tel.: +43 4354 2432-0
Fax: +43 4354 2432-35
E-Mail:  office@forsttechnik.at

www.forsttechnik.at

KRENN, s.r.o.
Lúka 756/95  
976 62 Brusno
Slovensko

Tel.: +421 911 814 349
 +421 910 947 569
E-Mail:  info@krenn.sk

www.krenn.sk
Innovations- und
Forschungspreis

Kärnten, Österreich


