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HAKKUULAITE

Suora reitti tuottavuuteen
Kevyt ja kätevä, ja silti kompakti, vahva – ja äärimmäisen tehokas. Sellainen on kaksipyöräinen hakkuulaite Komatsu S82.
Ominaisuuksiensa ansiosta hakkuulaite on äärimmäisen tuottava tiheissä leimikoissa tehtävissä raskaissa harvennuksissa.
Yksi hyvän tuottavuuden varmistavista tekijöistä on kaksipyöräsyöttö, jonka ansiosta rungot pääsevät kääntymään
hakkuulaitteessa myös silloin, kun ne ovat haaraisia tai hyvin
käyriä.
Toinen tuottavuutta parantavista toiminnoista on Flex Friction Control, joka lukee rungon asennon suhteessa hakkuulaitteen runkoon ja ohjaa tämän avulla terien puristuspainetta

puunrunkoa vasten. Komatsu S82 on varustettu Constant Cut
-sahayksiköllä. Sahayksikkö varmistaa maks. 40 m/s ketjunopeuden, mikä takaa suuren katkaisunopeuden turvallisuudesta tinkimättä.
Odottamattomia käyttökatkoksia vähentävät ja tuottavuutta parantavat myös harkittu letkunveto, hakkuulaitteen hyvä
suojaus ja helppo huollettavuus.
Tämän kaiken tuloksena Komatsu S82 on hakkuulaite,
joka syöttää ja katkaisee nopeasti, toimii luotettavasti ja
vaatii vähemmän huoltoa. Lyhyesti sanottuna supertuottava
hakkuulaite.
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TEKNISET TIEDOT
Komatsu S82, parasta
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• Kaksipyöräsyöttö helpottaa käyrien runkojen syöttöä

B
A

• Yksinkertainen huolto ja kunnossapito – kaikki olennaiset osat
helposti käsiteltävissä
• Fiksu letkunveto vähentää tuotantoseisokkeja
• Vankka rakenne, runko erikoislujaa terästä
• Flex Friction Control määrittää rungon asennon suhteessa
hakkuulaitteen runkoon ja ohjaa terien puristuspainetta sen
mukaan
• Hakkuulaitteeseen voidaan valita joko manuaalinen tai
automaattinen ketjunkiristys
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• Constant Cut -sahayksikkö pitää ketjunopeuden oikeana koko
katkaisusyklin ajan
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• Syöttöpyörävaihtoehdot mahdollistavat ominaisuuksien valinnan
käyttötarpeiden mukaan
• Lisävarusteena ylimääräinen mittauspiste mittaustarkkuuden
parantamiseksi

Paino (kuivana):

alkaen 827 kg

A Syöttöpyörien maks. avauma

Syöttönopeus:

0-5 m/s

B Etuterien maks. avauma

Syöttövoima, brutto:

20,3 kN

C Leveys maks.

Syöttöpyörät, tyyppi:

Teräs

D Syöttöpyörien läpimitta

Karsintaterät, lkm:

4

E Korkeus rotaattorin kanssa

Karsintaläpimitta, kärki vs kärki:

350 mm

Sahalaippa:

67 cm

Sahamoottori:

19 cm3/kierros

Suurin teor. kaatoläpimitta:

580 mm

Maks. hydraulivirtaus:

240 l/min

Tarvittava maks. hydraulipaine:

28 MPa
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VARUSTEVAIHTOEHDOT
Vakio- ja lisävarusteet ovat markkinakohtaisia ja vaihtelevat maiden välillä.
Myyjälläsi on ajantasainen luettelo sisältyvistä varusteista.
Tekniset tiedot/mitat vaihtelevat varustevaihtoehtojen mukaan. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen tai rakenteiden muuttamiseen ilman ennakkoilmoitusta. Valokuvat, kaaviot ja
piirustukset eivät aina esitä vakiorakenteista konetta.

TYÖALUE
Mahdollinen työalue d1.3m
Suositustyöalue, suurin tuottavuus
d1.3m
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350 mm (13,8") Suurin suositusläpimitta d1.3m
460 mm (18,1") Syöttöpyörien maksimiavauma
580 mm (22,8") Suurin teoreettinen katkaisuläpimitt
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