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Logset TH75 skördaraggregatet är det tredje 
största aggregatet i TH serien.

Logset TH75 har en förhållandevis kort ram 
och skördaraggregatet väger endast 1300 kg. 
Aggregaget passar utmärkt att monteras på Logset 
8H och 10H skördarna.

De tre matarhjulen ser till att aggregatet får ett 
bra grepp om trädet och att matningen är effektiv, 
även om trädstammarna är krokiga. Ett fast grepp 
om trädet garanterar att mätnoggrannheten blir 
precis. 

En minimal kontakt mellan stam och ram gör 
friktionen liten. Det sänker bränsleförbrukningen, 
medan livslängden på komponenterna förlängs.

Logset TH75 aggregatet är en komplett 
 paketlösning för avverkning av tunga stammar. 
Den fasta bakre kniven förbättrar resultatet på 
kvistningen.  Logset kan erbjuda olika alternativa 
 matningsmotorer och matarvalsar för maximalt 
resultat.

Logset TH75X aggregatets starka konstruktion 
gör att det passar speciellt bra för bandburna 
maskiner. Aggregatet matar stammen effektivt även 
om basmaskinen har lite lägre effekt på dieselmotor 
och hydraulik. Två drivande matarvalsar och ett 
stödhjul i stommen gör konstruktionen robust.

LOGSET Skördaraggregat

H E L T  E N K E L T  B Ä T T R E

Perfekt anpassad för Logset 8H och 10H skördarna



DIMENSIONER

Bredd, öppet aggregat mm 1700

Bredd, stängt aggregat mm 1370

Höjd till toppkniv mm 1500

Höjd med rotator och länk mm 2030

Vikt med rotator och länk kg 1400

FÄLLNING/KAPNING

Max. fällnings/kapningsdiameter mm 800

Sågsvärd mm 900

Sågenhet SuperCut 100 / 150

Sågmotor             Parker F12-19, Bucher 19-20-32 (32 för SuperCut 150)

Sågkedja, sträckning Hydraulisk

Kedjeoljetankens volym  liter 8

HYDRAULISK

Maximalt tryck bar 280

Flöde för optimal produktivitet l/min 300

Ventilblock: specialbyggt för skördaraggregat

MATNING 

Hydraulmotorer, matningsarmar            cm³ 620/820

Hydraulmotorer, stomme cm³ 315/400

Hydraulmotorer  antal 4 / 2 (X version)

Matningshastighet (300 l/min) m/sek 5,6/4,4

Max. öppning, matarrullar mm 740

KVISTNING

Max. öppning, övre knivar mm 780

Kvistningsdiameter, spets mot spets mm 480/550

Fast kniv antal 2

Rörliga knivar antal 4

ROTATOR

Indexator AV 17/H182, Black Bruin BBR 16

MÄTNINGSSYSTEM

Logset TOC-MD 2

REKOMMENDERAD STORLEK PÅ BASMASKIN

Hjulburen, från 18-22 t.

Bandburen, från 19-24 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    TH75 / TH75X

Optimal produktivitet

80 cm 
Max. fällningsdiameter

Tekniska data

H E L T  E N K E L T  B Ä T T R E

Fastbultad främre kniv 
med 
 justeringsmöjlighet

Väl skyddade 
komponenter

 15 cm

 50 cm

TH75 TH75X

Färgmärkning och 
stubbehandling 

som tillval

Synkroniserad 
 matningskrets

Hydrauliskt 
mäthjul med ett 
brett urval av 
hjulmodeller.

Brett urval av 
 matarvalsar. 
Radialkolvmotorer 
för matning med 
rejält vridmoment.

Skyddad 
 slangdragning
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