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LOGSET GT SkotareLOGSET 8F GT 

SKOTARE MED KRAFTIG RAM DESIGNAD 
FÖR SLUTAVVERKNING 

Logset 8F GT är en kostnadseffektiv maskin för skotningen. Den 
har en lastförmåga på 15 ton och lastutrymmets längd gör det 
möjligt att lasta två 3 meters travar med virke. Skotaren har en 
imponerande kapacitet även i de tuffaste förhållandena. Mjuk 
mark, brant terräng och långa transportsträckor övervinns med 
tillräcklig motorstyrka och dragkraft.

DRIFTSÄKERHET
Logset 8F GT är liksom övriga Logset produkter konstruerad för hårt 
arbete. Komponenterna är rejält tilltagna för att uppnå en längre livslängd. 
Ramar, midja, boggi-infästning, kraninfästning och en rejäl motorhuv är 
alla dimensionerade för tuffa skogsförhållanden. Huvudkomponenterna 
är utvalda för att garantera högsta tillförlitlighet. Mindre avbrottstid för 
reparationer ger bättre totalekonomi!

EKONOMI
Logset TOC 2 styrsystemet och AGCO Power dieselmotorn fungerar väl 
tillsammans och gör skotaren till en av de bränslesnålaste skogsmaskinerna. 
Slitstarka komponenter, hög driftssäkerhet och  
minimerad avbrottstid bidrar till låga driftskostnader.

PRODUKTIVITET
Mesera kranen har rejäl lyftkraft på 125 kNm, vilket gör den lämplig 
att hantera tungt timmer och även helstammar. Dieselmotorn på 250 
hästkrafter i kombination med den hydrostatiska transmissionen (190 kN) 
ger tillräcklig kraft i alla situationer. Även i svåra förhållanden kan föraren 
arbeta med hög produktion.

KOMFORT
En bra förarmiljö är en viktig del för att uppnå maximal produktion.  
Den rymliga hytten erbjuder bra sikt och en behagligt låg ljudnivå.  
Den genomtänkta placeringen av komponenter ger en bra åtkomlighet  
och underlättar vid service. 
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Tekniska data
MODELL 8F GT
DIMENSIONER

Egenvikt, kg, från 17 500

Lastkapacitet, kg 15 000

Lastarealängd, m 4,64/5,24

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 1100

Bränsletank, I 205

DEF tank, l 27

TRANSMISSION

Typ Hydrostatisk mekanisk

Dragkraft, kN 190

Växellåda 2 växlar

HYDRAULIK SYSTEM

Pumpstorlek, cm3 Standard 140 / Tillval 180

Tryck, MPa 21,5

Hydrauloljetank, l 175

HYTT

Styrsystem: TOC 2  •  Batterispänning: 24 V  •  Säkerhetstestad och godkänd hytt

DÄCK

Däck 710/45-26,5

KRANALTERNATIV

Kran Mesera 91, Mesera 92

Lyftmoment, kNm 125/130

Räckviddsalternativ, m 7,2/8,5/10

Rotator, ° 360

TILLVALSUTRUSTNING

Kontakta din lokala återförsäljare för mera information om tillvalsutrustning.

Logset skotarens bästa egenskaper

Dieselmotorn i Logset skotaren har den bästa 
kombinationen av god bränsleekonomi och 

rejäl kraft. Senaste SCR teknologin gör motorn 
miljövänligare.

MOTOR

Hytten erbjuder förstaklassig komfort och obehindrad 
sikt både vid körning och vid lastning. Den är rymlig 
och har stora förvaringsutrymmen. Skotaren är lätt att 
manövrera då föraren har bra uppsikt över hjulen. 

HYTT

En stor fördel med Mesera kranen är dess geometri. 
Den är speciellt konstruerad för skotare och lastning 
samt lossning fungerar enkelt och bekvämt. 
Modellerna 91 och 92 finns i olika utförande med 
räckvidder mellan 7,2 och 10 meter.

KRAN TOTAL OPERATION AND 
CONTROL 2 (TOC 2)

Skotaren är försedd med ett användarvänligt 
Logset Total Operation and Control 2 (TOC 2)  
styrsystem. Tack vare styrsystemet blir det en 
mjuk och smidig körupplevelse som sparar 
bränsle. Krankontrollen är snabb och med 
hög precision. Om skotaren har flera förare 
kan de spara sina personliga inställningar för 
kranen i programmet.

LASTUTRYMME

Det starka, justerbara och hållbara 
lastutrymmet rymmer mer timmer än 
någonsin tidigare. Logset 8F GT rymmer lätt 
två travar med 3 meters virke.

Den hydrostatiska transmissionen ger 
maximal prestanda även i de mest krävande 
förhållandena. Den är kraftfull, precis och 
pålitlig.

DRAGKRAFT

Maskinen fås antingen med eller utan balansering  
på boggierna, allt enligt behov. 

TRANSMISSION

BRÄNSLE- OCH 
HYDRAULOLJETANK

Tack vare en bränsletank på 200 liter klarar föraren 
även ett längre arbetsskift utan att behöva tanka. En 
tillräckligt dimensionerad hydrauloljetank garanterar 
en längre livslängd på hydraulikkomponenterna. 10123/10723 mm
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