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MEDELSTOR OCH BRÄNSLESNÅL 
SKÖRDARE MED BÄSTA PRESTANDA

Logset 6HP GTE är en medelstor, mångsidig och bränslesnål skördare. 
Det är en snabb, smidig och stark maskin för klenare gallring och 
medelgrov slutavverkning. I sådana förhållanden har den en optimal 
produktivitet och ger den bästa möjliga totalekonomin.

I sin klass är Logset 6HP GTE definitivt det rätta valet för optimal 
produktivitet och ekonomi.

VÄLAVVÄGDA KOMPONENTER

Tack vare en Mesera 221H kran, med en räckvidd upp till 11 meter, 
klarar Logset 6HP GTE skördaren med lätthet små och medelstora träd. 
Skördaraggregatet kan hanteras snabbt och precist. Logset 6HP GTE 
skördaren kan utrustas med skördaraggregaten Logset TH45, TH55 eller 
TH65. Den rätt dimensionerade motorn samt den välavstämda hydrauliken, 
som ger fart åt både kran och aggregat, skapar en balanserad helhet.

STABILITET OCH BÄRIGHET MED ÅTTA HJUL

Logset 6HP GTE är en stabil maskin. De åtta hjulen ger maskinen utmärkt 
prestanda i alla typer av terräng: utmärkt dragkraft och stabilitet i branta 
backar, samt bärförmåga på mjuk mark. När skördaren har band runtom kan 
den göra avverkningar på platser som inte var möjligt tidigare.

EKONOMISK

Den bränslesnåla 6-cylindriga 7,4 l dieselmotorn har gott om effekt och 
vridmoment som räcker väl till för hydraulpumpen på 190 cm³.
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Åtta fördelar med Logset skördaren

Den större bränsletanken betyder färre driftsavbrott 
för bränslepåfyllning och mer produktiv tid i skogen. 

Den totala volymen på bränsletanken är 600 liter. 
Även hydrauloljetankens volym har förstorats. 

Tankarna kan fällas till sidan, när du behöver åtkomst 
till hydraulpumparna

HYDRAULTANK

Hytten har en utmärkt runtom sikt. Den uppgraderade 
takkronan skyddar både arbetslampor och tak bättre. 

Den nya designen sänker transporthöjden och ger 
hytten en rund profil. Hyttens låga ljudnivå är en 

viktig egenskap för bätte förarkomfort.

HYTT

Den starka Mesera 221H 
parallelkranen har en optimal 
geometri. Maskinens unika 
stabilitet gör att föraren kan 
utnyttja kranens kraft inom hela 
området. Den är snabb, smidig och 
pålitlig.

KRAN

Den starka AGCO Power motorn med SCR teknologi 
levererar högt vridmoment vid lågt motorvarvtal 

och ger den bästa bränsleekonomin i sin klass.

MOTOR HYDRAULIK

Logset 6HP GTE levererar 285 l/min vid 
1500 rpm, vilket är det rätta flödet för hög 
produktion och bättre bränsleekonomi. Rätt 
balans för bästa resultat.

Logset TH skördaraggregaten är nyckeln 
till högre produktion. Logset 6HP GTE kan 

utrustas med antingen ett TH45, TH55 
eller TH65 skördaraggregat, 

utgående från behoven.

SKÖRDARAGGREGAT

Optimerad transmissionsstyrning med Logset TOC 2 
styrsystem. Pålitliga NAF-boggier både fram och bak, samt 
ett midjelås med kraftiga hydraulcylindrar garanterar 
stabilitet. Hydrauliskt balanserad boggie fram eller 
mekaniskt balanserade boggier runtom finns som tillval.

TRANSMISSION

MÄTSYSTEM TOC-MD 2

Logsets Total Operation and Control – 
Measuring Device 2 (TOC-MD 2) mätsystem 
för skördaraggregatet maximerar 
produktionen. Mätsystemet är lätt att 
navigera, använda och anpassa. Teknologin 
har blivit grundligt testad under flera års tid. 
Egenskaper så som adaptiv matning och 
sökning av kapfönster underlättar förarens 
arbete och gör maskinen produktivare.

MODELL 6HP GTE
DIMENSIONER

Egen vikt, kg från 21 000

MOTOR

Typ AGCO Power 74 AWF

Steg EU Stage IV / EPA Tier 4 final

Effekt vid 1900 rpm, kW 185 (250 hk)

Vridmoment vid 1500 rpm, Nm 1 100

Bränsletank, l 600

DEF tank, l 40

TRANSMISSION

Typ Hydrostatisk mekanisk

Dragkraft, kN 169

Växellåda 2 växlar

HYDRAULIK SYSTEM

Flöde 1000 r/min, l/min 190

Hydrauloljetank, l 400

HYTT

Styrsystem TOC 2

Mätsystem TOC-MD 2

Batterispänning 24 V

Säkerhetstestad och godkänd hytt • Tillval roterande och nivellerande hytt (tillval)

DÄCK

Fram 600/55-26,5; 710/45-26,6

Bak 600/55-26,5; 710/45-26,6

KRANALTERNATIV

Kran Mesera 221H

Lyftmoment, kNm 188

Räckviddsalternativ, m 8,3/10/11

ALTERNATIVT SKÖRDARAGGREGAT

Modell TH45, TH55, TH65

TILLVALSUTRUSTNING
Kontakta din lokala återförsäljare för mera information om 

tillvalsutrustning
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Tekniska data

8300 mm 2640/2930 mm
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