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HARVESTOROVÁ HLAVICE

Spolehlivá a výnosná!
Produktivita, kvalita a spolehlivost. To vše získáte výběrem
všestranné hlavice Komatsu C123. Vlastnosti, které vám zajistí
spolehlivého a výkonného pomocníka.
Významným faktorem, který přispívá k její vysoké produktivitě
je konstrukce posuvných válců. Ty vycentrují právě zpracovávaný
kmen tak, aby zajistily jeho účinný posuv hlavicí a minimalizovaly spotřebu paliva díky nízkému tlaku potřebnému k pevnému
uchycení kmene. Vycentrování kmene rovněž přispívá k bezpečnějšímu a přesnějšímu posuvu. Řada C123 je navíc vybavena noži
vyrobenými pro dlouhou životnost, pevnost a kvalitní odvětvení
kmene.

Další předností harvestorové hlavice Komatsu C123 je pilová
jednotka Constant Cut, která zaručuje správnou rychlost řezání
v průběhu celého procesu zpracování kmene. Výsledkem je optimální rychlost řetězu, což přispívá k vyšší produktivitě a minimalizaci rizika přetržení či poškození řetězu. Hlavici je možné vybavit
i funkcí pro zpracování několika kmenů najednou.
Robustní konstrukce rámu a výjimečně široký úhel naklápění
hlavice C123 ji předurčuje pro práci na svazích. Pokud hledáte
všestrannou hlavici kombinující sílu, obratnost a spolehlivost –
vyberte si Komatsu C123.

C123

TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Přednosti Komatsu C123
• Odvětvovací nože se zvýšenou odolností
• Silná a robustní rámová konstrukce, která poskytuje
vysokou sílu zdvihu
• Vysoká čistá tažná síla díky třem posuvným válcům
• Čtyři hydraulicky ovládané odvětvovací nože, z nichž přední dva
umožňují efektivnější odvětvení hustě zavětvených stromů
• Výjimečně široký úhel naklopení usnadňuje práci na strmém terénu
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• Přesné měření kmene díky kvalitnímu uchopení
• Pilová jednotka Constant Cut zvyšuje produktivitu
a bezpečnost
• Systém mazání Eco-GLS (opce) snižuje spotřebu mazacích
tuků, spotřebu paliva, eliminuje výskyt olejových mlh
a snižuje dopady na životní prostředí
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• Hlavici je možné i vybavit funkcí pro zpracování
několika kmenů naráz.
• Bezpečný a jednodušší servis s centralizovanými mazacími body

Hmotnost:

od 1.240 kg

A Rozevření posuvných, max.

Rychlost posuvu:

0–5 m/s

B Rozevření předních nožů, max.

650 mm
625 mm

C Rozevření zadních nožů, max.

700 mm

Síla posuvu brutto
(v závislosti na typu motorů):

23,7 kN nebo 28,3 kN

D Celková šířka, max.

1.720 mm

Typ posuvných válců:

ocelové

E Výška k vertikálnímu noži

1.560 mm
1.740 mm

Počet odvětvovacích nožů:

5

F Celková výška s rotárorem

Max. průměr odvětvovaného kmene:

460 mm

Délka lišty:

75 nebo 82,5 cm

POZNÁMKA! Tyto údaje se vztahují pouze na jednu z možných konfigurací,
hmotnost hlavice závisí na jejím vybavení.

Motor pily:

19 cm3

Max. průměr kmene při kácení:

650 mm

Max. požadovaný hydraulický průtok
Max. požadovaný hydraulický tlak:
Max. úřez:
Max. otevření posuvných válců

255 nebo 300 l/min
28 MPa
650 mm
625 mm

MOŽNÉ VYBAVENÍ
Standardní a dodatečné příslušenství zařízení je přizpůsobeno trhu
a je v každé zemi jiné. Aktuální seznamy rozsahu vybavení má k dispozici
váš obchodní zástupce.
Technické údaje a rozměry se liší v závislosti na vybrané alternativě příslušenství. Změny
specifikací a konstrukčních řešení jsou vyhrazeny. Fotografie, diagramy a náčrty nemusí
vždy znázorňovat standardní model stroje.

OBLAST POUŽITÍ
Možné nasazení dle d1,3
Optimální produktivita dle d1,3
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480 mm (19”) Max. výčetní průměr (d1,3)
650 mm (26”) Max. možný úřez
650 mm (26”) Max. rozevření válců
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