
TH55
Logset TH55 är ett lätt, kompakt och 

 högproduktivt skördaraggregat som är lämpligt 
för gallring och klenare slutavverkning. 

Tack vare lägre vikt är det ett utmärkt val på 
en  mellanstor skördare med lång kran. Det rejäla 
matningsystemet med tre  matarvalsar  erbjuder 
kraftfull och effektiv matning i alla förhållanden.

Aggregatet klarar krokiga träd galant, tack 
vare långa främre knivar med parallelstång, en 
stor tiltvinkel och en kort stomme. Tillförlitlig 
 diametermätning garanteras med två givare 
på de främre kvistknivarna. Det helhydrauliska 
 mäthjulet och ett stort urval av mäthjul ger en 
exakt mätnoggrannhet även på längdmätningen.

Aggregatet kan utrustas med knivar och 
 matarrullar som är speciellt framtagna för effektiv 
flerträdshantering.

LOGSET Skördaraggregat

H E L T  E N K E L T  B Ä T T R E

Kompakt skördaraggregat för gallring och mindre slutavverkning



DIMENSIONER

Bredd, öppet aggregat mm 1420

Bredd, stängt aggregat mm 1200

Höjd till toppkniv mm 1300

Höjd med rotator och länk mm 1820

Vikt med rotator och länk kg 1000

FÄLLNING/KAPNING

Max. fällnings/kapningsdiameter mm 650

Sågsvärd mm 750

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, stomme cm³ 250/315

Hydraulmotorer  antal 4

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

Max. öppning, matarrullar mm 630

KVISTNING

Max. öppning, övre knivar mm 680

Kvistningsdiameter, spets mot spets mm 450

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 14-18 t.

Bandburen, från 16-20 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.
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LOGSET Skördaraggregat    TH55

Optimal produktivitet

65 cm 
Max. fällningsdiameter

Tekniska data

H E L T  E N K E L T  B Ä T T R E

Långa främre kvistknivar 
med parallelstång

Väl skyddade komponenter

10 cm

 40 cm

Stark tiltbygel med en 
stor tiltvinkel

Synkroniserad matningskrets

Hydrauliskt mäthjul med ett 
brett urval av hjulmodeller

Färgmärkning och 
stubbehandling som tillval
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