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HARVESTOROVÁ HLAVICE

Rozumná a jistá volba pro skutečně těžkou práci
V hustém porostu s velikými objemy stromů a hustým zavětvením působí obratně a ovládá se tak snadno. To je souhrn
výhod harvestorové hlavice Komatsu 370.2 - nejlepší volby
pro náročnou mýtní těžbu.
K vysoké spolehlivosti přispívá optimální vedení hadic
i robustní upevnění motorů a všech pohyblivých částí. Síla
a rychlost odvětvování a řezání nám v harvestorové hlavici
Komatsu 370.2 zaručuje vysokou produktivitu práce.

Další předností je inteligence ukrytá v hlavici. Integrovaný
počítačový systém Maxi poskytuje vše - od nepřekonatelné přesnosti délkového měření, až po výrobu jednotlivých
sortimentů. Výsledkem mýtní těžby je rychlá a pohotová
optimalizace, jak z hlediska přidané hodnoty, tak i požadované kvality - každý den, každou směnu. Pokud hledáte
harvestorvou hlavici pro nejtěžší práci v lesní těžbě, která
Vám přinese zisk – zvolte Komatsu 370.2!

370.2

TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Přednosti Komatsu 370.2
• Robustní konstrukce pro vysokou spolehlivost
• Záruka vysoké produktivity v mýtní těžbě
• Vysoká přesnost měření
• Výkonná jednotka pily pro kácení i krácení

E

• Optimální vačkami řízený úchyt kmene posuvnými válci

F

G

• Robusní uchycení motorů
• Zesílená otoč rotátoru pro ještě vyšší spolehlivost
• Patentované měřící kolečko pro přesné měření délek
A

• Patentované napínání pilového řetězu

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

B
C
D

1.470 kg

A Rozevření posuvných, max.

0–5 m/s

B Rozevření horních nožů, max.

600 mm
640 mm

C Rozevření dolních nožů, max.

750 mm

28,3-30,8 kN

D Celková šířka

1.950 mm

ocelové nebo pogumované

E Výška k horním nožům

1.780 mm

s protiskluzovou úpravou

F Průměr podávacího válce
G Celková výška s rotárorem

547 mm
1.920 mm

Počet odvětvovacích nožů:

6

Max. průměr odvětvovaného kmene:

500 mm

Délka lišty:

82,5 cm

Motor pily:

19 cm3

Max. průměr kmene při kácení:

700 mm

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

300/310 l/min
28 MPa
700 mm
600 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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500 mm (20”) Max. výčetní průměr (d1,3)
700 mm (28 ”) Max. možný úřez
600 mm (24”) Max. rozevření válců
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