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S92
HARVESTOROVÁ HLAVICE

Nová, jedinečně produktivní a spolehlivá
Nová všestranná spolehlivá harvestorová hlavice pro dosahování maximální produktivity, a to i v těch nejsložitějších podmínkách lesních porostů. To jsou bezpochyby ty zásadní přednosti
naší nové dvouválcové hlavice Komatsu S92. Konstrukce
posuvných válců hlavice umožňuje zpracování hustě zavětvených i velmi křivých kmenů.
K dalším přednostem patří vysoká tažnou sílu a efektivní
odvětvování pomocí čtyř odvětvovacích nožů a přídavného
pevného nože, který slouží k odvětvení stromů s nízko položenými větvemi. Hlavici S92 je možno vybavit příslušenstvím pro
zpracování více kmenů najednou.

Flexibilita hlavic řady S je vidět v širokém rozpětí výběru
počínaje řeznou jednotkou, přes měřicí zařízení, až po typ
posuvných válců. Hlavice Komatsu S92 je nesmírně spolehlivá. Jedním z důvodů spolehlivosti je její robustní konstrukce
rámu z vysokopevnostní oceli. Další předností je chytré vedení
hadic, které minimalizující prostoje. Snadný servis patří k další
z vlastností hlavic řady S, především díky skvělému přístupu k
ventilové sestavě.
Pokud si přejete ekonomický provoz bez ohledu na náročnost provozních podmínek - zvolte jednoznačně harvestorovou
hlavici Komatsu S92!

S92

TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Přednosti Komatsu S92

C

• Dvouválcový posuv optimalizující produktivitu v různých
porostních podmínkách

B
A

• Nabídka další výbavy pro efektivní zpracování více stromů
najednou
• Snadný servis a údržba s optimálním přístupem k důležitým
místům
• Chytré řešení vedení hadic minimalizuje prostoje
• Robustní konstrukce rámu z vysokopevnostní oceli
• Přítlak nožů a síla posuvu jsou řízeny snímači na svislém noži tak,
aby se zajistilo co nejmenší možné tření mezi kmenem a hlavicí

E

• Volitelná výbava hlavice ručním nebo automatickým systémem
napínání řetězů

D

• Kvalitní ochrana řídicí jednotky v hlavici
• Čtyři pohyblivé odvětvovací nože, z nichž tři jsou ovládané
hydraulicky. Pevný nůž umístěný nad pilou slouží k odvětvování
nízko položených větví
• Možnost výběru různých typů posuvných válců dle přání
• Možnost přídavného měřicího místa pro vyšší přesnost měření
Hmotnost:

od 950 kg

A Rozevření posuvných, max.

519 mm

Rychlost posuvu:

0–5 m/s

B Rozevření horních nožů, max.

535 mm

Síla posuvu brutto
(v závislosti na typu motorů):
Typ posuvných válců:

C Celková šířka, max.

1.371 mm

26,1 kN

D Průměr posuvných válců

426 mm

ocelové

E Celková výška s rotárorem

1.935 mm

Počet odvětvovacích nožů:

4

Max. průměr odvětvovaného kmene:

373 mm

Délka lišty:

75 cm

Motor pily:

19 cm3

Max. průměr kmene při kácení:

630 mm

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

280 l/min
28 MPa
630 mm
520 mm

POZNÁMKA! Tyto údaje se vztahují pouze na jednu z možných konﬁgurací,
hmotnost hlavice závisí na jejím vybavení.
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 výčetního průměru (d1,3)
Optimální produktivita dle d1,3
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380 mm (15") Max. výčetní průměr (d1,3)
520 mm (20") Max. možný úřez
630 mm (24.8") Max. rozevření válců
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