
TH45
Logset TH45 är designat för att uppnå optimala 

 resultat i gallringsarbete. 

Logset TH45 är ett kompakt och lätt 
 skördaraggregat som möjliggör att 
 gallringsarbetet flyter snabbt och smidigt även i 
tät skog.

Skördaraggregatet är gjort för att kunna han-
tera små till medelstora träd. Det är försett med 
två  matarvalsar och en stödrulle i stommen för 
att minska friktionen och underlätta matningen. 
Hydrauliken är optimerad för att fungera även på 
mindre skördare. 

Flödet till matarmotorerna fördelas jämnt med 
en flödesdelare. Samma tryck och flöde förhindrar 
att en enskild matarvals slirar, även vid matning 
av kvistiga träd. Slangdragningen är genomtänkt 
och välskyddad.

Längdmätningshjulet kontrolleras med en 
 hydraulcylinder, som lätt kan justeras med rätt 
tryck för olika förhållanden.

LOGSET Skördaraggregat

H E L T  E N K E L T  B Ä T T R E

Lätt och smidig, optimal för gallringsarbeten



DIMENSIONER

Bredd, öppet aggregat mm 1250

Bredd, stängt aggregat mm 1100

Höjd till toppkniv mm 1150

Höjd med rotator och länk mm 1700

Vikt med rotator och länk kg 850

FÄLLNING/KAPNING

Max. fällnings/kapningsdiameter mm 550

Sågsvärd mm 670

Sågenhet SuperCut 100

Sågmotor Parker F11-19, Bucher 20/25

Sågkedja, sträckning Hydraulisk

Kedjeoljetankens volym  liter 8

HYDRAULISK

Maximalt tryck bar 280

Flöde för optimal produktivitet l/min 240

Ventilblock: specialbyggt för skördaraggregat

MATNING 

Hydraulmotorer, matningsarmar            cm³ 400/500

Hydraulmotorer  antal 2

Matningshastighet (240 l/min) m/sek 6,0/4,7

Max. öppning, matarrullar mm 450

KVISTNING

Max. öppning, övre knivar mm 560

Kvistningsdiameter, spets mot spets mm 400

Fast kniv antal 1

Rörliga knivar antal 3

ROTATOR

Indexator AV 12-17/H122-182, Black Bruin BBR 15-16

MÄTNINGSSYSTEM

Logset TOC-MD 2

REKOMMENDERAD STORLEK PÅ BASMASKIN

Hjulburen, från 14-20 t. 

Bandburen, från 15-21 t.

TILLVALSUTRUSTNING

Kontakta din lokala återförsäljare för mera information 
om tillvalsutrustning.

Skördaraggregatprogram 12/17 - SV. Vi förbehåller oss rätten till ändringar. Alla tekniska specifikationer ska uppfattas enbart som riktgivande.
Bilder och diagram visar inte alltid standardversionerna av maskinerna. Copyright Logset Ab.

LOGSET Ab
Hänninensvägen 2
FI-66530 Kvevlax
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Tel. +358 10 286 3200

LOGSET Skördaraggregat    TH45

Optimal produktivitet

57 cm
Max. fällningsdiameter

Tekniska data

H E L T  E N K E L T  B Ä T T R E

 10 cm

 35 cm

Konisk stödrulle som centrerar 
trädet i aggregatet

Den fasta kvistkniven är bultad 
och har justeringsmöjlighet

Långa kvistknivar med 
centrerande parallelstång

Den korta och kompakta ramen 
är optimal för att mata krokiga 

stammar

Färgmärkning och 
stubbehandling fås som tillval

SuperCut 100 sågenhet med Jet-Fit 
sågsvärdshållare som standard

Stora matarvalsar
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