One Step Further

WOODY
Silný harvesterový agregát a
nakladacia ruka v jednom

WOODY
Harvester 50 / 60 / 70
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dôvodov
pre WOODY

Silný rotátor

Špeciálny držiak uľahčuje uchopenie
kmeňov v strmom teréne
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Robustná rámová konštrukcia
pre trvalé nasadenie v
hrubom a listnatom dreve
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Vynikajúce odvetvovanie pomocou
4 pohyblivých a jedného pevného noža

Agregát WOODY je vhodný pre optimálne využitie v harvesterovej
alebo procesorovej prevádzke a je tiež využívaný ako čistý
harvesterový agregát na harvestery.
Krátke prívodové vedenia
obmedzujú možné poškodenia
a zlepšujú výhľad
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Nahor výklopná posuvná
jednotka pre optimálnu
úchopnú funkciu
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Vysoko výkonná
skracovacia píla

Pomocou svojej uchopovacej funkcie môže WOODY drevo
nielen nakladať, ale aj v príkrom svahu pripravovať drevo na
ľahší transport lanovým zariadením.
Jedinečná a patentovaná rámová geometria WOODY umožňuje aj spracovanie listnatého príp. krivého dreva.

Ďalšia dôležitá oblasť nasadenia WOODY spočíva pri kombinovaných strojoch ako napr.
horský harvester, alebo harwarder (kombinovaný stroj z
harvestera a forwardera).

WOODY disponuje veľkou stavebnou dĺžkou,

Nahor výklopné posuvné zariadenie poskytuje

Opcionálna výklopná nadstavbová varianta

WOODY 70 je vyrobená pre velké, hrubé a silno zarastené
drevo. Pomocou dvojrýchlostných motorov posunu valcov pracuje
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Svetelný(optický)
snímač polohy pre rýchlu
manipuláciu
skladovaného dreva
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Opcionálna vrchovcová píla
prináša veľké zvýšenie
výkonu pri manipulácii
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Silný drapák pre optimálne
ukladanie a nakladanie dreva

Veľmi silný pohon posunu
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Kónicky zrezané valce
umožňujú vynikajúce držanie kmeňa a zároveň
šetrný prenos sily
12

ktorá umožňuje kontrolovateľnú stínku hrubých stromov.

WOODY harvester

plnehodnotný drapák s nekonečnou rotáciou

v porovnaní s bežným agregátom

Pomocou nahor výklopnej posuvnej jednotky WOODY môžu
byť viaceré vedľa seba ležiace kmene uchopené a ďalej
spracované. Okrem toho je k dispozícii praktický plnehodnotný drapák s veľkým úchopným otvorom a nekonečnou
rotáciou.

Špeciálnym rozmiestnením odvetvovacích nožov môže byť
spracované aj listnaté drevo, ktoré sa vyznačuje častou
krivosťou.

ako posuvná pomoc a kopacie náradie.

WOODY 70 s hrubým drevom s max.silou; s tenkým drevom v druhom
stupni s vysokou rýchlosťou.

Technické údaje,
ktoré presvedčia

1 Stínkový postoj

2 Pracovný postoj
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3 Úchopná funkcia

Patentovaný

drapák s veľkým
rozpätím

WH 50

WH 60

WH 70

Max. rubný priemer

55 cm

65 cm

75 cm

Odvetvovací priemer

7 - 50 cm

8 - 60 cm

10 - 70 cm

Max. úchopný otvor

95 cm

125 cm

130 cm

Posuvná sila

24 - 30 kN

30 - 37 kN

45 - 52 kN

Rýchlosť posunu

0 - 5 m/sek.

0 - 5 m/sek.

0-5 m/sek.

Odporúčaný výkon

120 koní

140 koní

170 koní

Hydraulický systém

300 - 350 bar; 180 l/min

300 - 350 bar; 220 l/min

300 - 350 bar; 250 l/min

Rýchlosť porezu

40 m/sek.

40 m/sek.

40 m/sek.

Rotátor

nekonečný rotátor

nekonečný rotátor

nekonečný rotátor

Ovládací a merací systém

Konrad MCS 3.0

Konrad MCS 3.0

Konrad MCS 3.0

Hmotnosť

1.090 kg

1.350 kg

1.720 kg

Technické údaje zodpovedajú údajom v základnom prevedení. Iné prevedenie na požiadavku. Technické zmeny vyhradené.
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