One Step Further

HIGHLANDER
Harvestor novej generácie

HIGHLANDER
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predností
HIGHLANDERu

enormná svahová dostupnosť dosiahnutá
pomocou synchronizovaný krokovo-jazdných
pohybov

2

3

rýchla jazda na spevnených cestách

4

5

bezpečná a prehľadná kabína

6

obzvláť výkonný a všestranne
nasaditeľný stroj
nekonečne otočná kabína s hydraulickou
rukou
extrémna pohyblivosť vďaka špeciálnemu
systému riadenia

HIGHLANDER 6x6 W
bezpečná a ergonomická kabína
s výborným vonkajším výhľadom
silná hydraulická ruka
ovládanie stroja s
praktickými aplikáciami

hydraul.hadice uložené vo
vnútri hydraul.ruky

nekonečná rotácia
kabína/hydr.ruka/harverstor
patentovaný krokovo-jazdný
podvozok s enormnou hnacou silou

výkonný harvestor
s úchopnou funkciu

zverný oplen

silný štít
nezávislé riadenie
prednej a zadnej
nápravy
dodatočne riadená zadná
náprava pre jedinečnú obratnosť

„kĺbové” riadenie
možnosť: 12-tonový navijak alebo
synchrónne riadený trakčný navijak

HIGHLANDER 4x4 W
HIGHLANDER 6X6 W
„kĺbové” riadenie s dodatočne riadenou zadnou
nápravou, nepatrné zaťaženie pôdy pri použití
zverného oplenu
HIGHLANDER 4X4 W
kompaktná jednotka so 4 „kĺbmi“ a poháňanými
kolesami

Enormný skok v mobilite a flexibilite
Inovatívny Highlander je chápaný ako veľmi výkonný kolesový
harvestor pre stredne hrubé až hrubé drevo.
Vyznačuje sa jedinečnou terénnou priechodnosťou a
flexibilnými možnosťami nasadenia. Vďaka špeciálnemu
systému riadenia sa Highlander pohybuje v normálnom
harvestorovom teréne s osobitnou obratnosťou. V strmom
a obzvlášť neschodnom teréne dosahuje tento stroj enormnú

terénnu priechodnosť pomocou synchronizovaných krokovo-jazdných pohybov. Na spevnených cestách môže
dosiahnuť rýchle tempo.
Highlander ponúka nielen svahovú dostupnosť pásového
stroja, ale zároveň aj výhody kolesového stroja.

Technické údaje,
ktoré presvedčia

HIGHLANDER 6x6

HIGHLANDER 4x4

Motor

IVECO, 6-valec, 285 koní TIER4

IVECO, 6-valec, 285 koní TIER4

Pohon

6x6 pohon všetkých kolies

4x4 pohon všetkých kolies

predná náprava a zadné kolesá nezávisle riadené (umožňuje paralelný spôsob pohybu)

predná náprava a zadné kolesá nezávisle
riadené (umožňuje paralelný spôsob pohybu)

30 t

30 t

24 mt, dosah 10,5 m

24 mt, dosah 10 m

Riadenie
Hnacia sila
Hydraulická ruka
Hmotnosť
Harvesteraggregat

21 až 24 t

20,5 t

WOODY H50
WOODY H60

WOODY H50
WOODY H60

Option

Možnosť trakčný navijak (300 m / 14 mm lano)

HIGHLANDER 6x6 W

HIGHLANDER 4x4 W

sklonový uhol

max. vysunutie 2000
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KRENN, s.r.o.
Lúka 756/95
976 62 Brusno
Slovensko

Konrad Forsttechnik GmbH
Oberpreitenegg 52
9451 Preitenegg
Austria

Tel.:

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

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

www.krenn.sk

www.forsttechnik.at
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