


o oznaczeniu 1058 H5 –więcej o nowym
modelu przeczytacie w tymnumerzeGA
ZETY LEŚNEJ, w dziale: „Maszynowe
wiadomości” na str. 76.
Widzimy zatem, że te harwestery nie są

dużowiększe od tych, które aktualnie czę
ściej wykorzystuje się do pracyw polskich
lasach. Dodatkowo posiadają większe
możliwości trakcyjne, odróżniające je od
maszyn 4- czy 6- kołowych.

Żurawie
Żuraw montowany naHSM 405H2 jest
produkowany przez znaną �rmęMesera

(Loglift).Wysięgniki tej samej �rmymon
tuje na swoichmaszynachwiele producen
tówmaszyn leśnych. ModelM221 H100
ma zasięg 10 m. Kąt jego pracy to 260R.
Podstawa żurawia może być dodatkowo
poziomowana. Jego moment udźwigu
brutto (z zawiesiem, rotatorem i głowicą)
wynosi 188 kNm. Drugimmodelem jest
M 240 H103, o wysięgu 10,3 m, takim
samym kącie pracy jak mniejszy model
i momencie udźwigu brutto równym 240
kNm. Również może być poziomowany.
Eco Log 688E ma zamontowany żu

raw własnej produkcji – model EC260,

którego oferowany wysięg zaczyna się
na 9 metrach i kończy dopiero na 11,5 m.
Do dyspozycji mamy zatem sześć wer
sji długości (w stopniowaniu co 0,5 m).
Dysponuje on kątem pracy o wartości
315R, jego podstawa jest poziomowana
wraz z kabiną (żuraw znajduje się po jej
prawej stronie, a nie przed nią). Moment
udźwigu brutto to 270 kNm.
Gremo dysponuje żurawiem Loglift

L181 V 100. Standardowo posiada on
dziesięciometrowy wysięg. Jako opcję
możemywybrać wysięg 11,1 m. Kąt pra
cy tego żurawia wynosi ok. 230R, rów
nież może być poziomowany. Moment
udźwigu to 138 kNm.Wnowszymmodelu
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Eco Log posiada żuraw zamontowany z prawej strony kabiny, dzięki czemu ma duże 
możliwości obrotu i poziomowania

N NF, dawny Caterpillar, pro�
dukowany jest w Szwecji, a fabry�
ka istnieje od lat 70-tych ubiegłego
wieku. Sercem harwesterów jest
nowoczesny silnik Volvo Penta. Ce�
chą charakterystyczną harwesterów
Eco Log jest wahadłowe zawieszenie
poziomujące maszynę i pozwalające
na zwiększanie prześwitu oraz środka
ciężkości maszyny oraz romboidalne
ramię zewnętrzne.

R
FR

R

¾�Í��������Í����
��
b
��	Í�¾
����

Głowice do
pozyskiwania biomasy

Żelazne konie do zrywki

Sprzedaż i serwis maszyn:
Rottne, Biojack, Kapsen.
Maszyny nowe i używane.

Części do maszyn.

MASZYNY LEŚNE Sp. z o.o.
ul. Spółdzielców 15,

62-510 Konin
tel./fax. 63 246 31 15
tel. kom. 667 878 667

www.kopa-kaminski.pl
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1058 H5 znajdziemy już wyżej opisany
żurawM221 H100.

Głowice i hydraulika
HSM 405H2 może być fabrycznie wy
posażony w głowicę Logmax 4000B,
która daje nam możliwość ścinki drzew
o średnicy do 50 cm. Jej waga netto (bez
rotatora i zawiesia) to 653 kg. Napędzana
jest ona pompą 190 cm3, o przepływie
532 l/min. i ciśnieniu 380 bar. Zbiornik
zapewnia 250 litrów oleju hydraulicznego.
Maszyna dodatkowo jest wyposażona
w drugą pompę hydrauliczną obsługującą
pracę żurawia i jazdę.

Eco Log do prezentowanego modelu
688E oferuje głowice Log Max 5000,
LogMax 6000 albo LogMax 7000, przy
czym największy model ze względu na
swój ciężar jest oferowany wyłącznie
z żurawiem 9 m. Pompy hydrauliczne
mniejsze niż u HSM: 140 cm3dla pompy
żurawia i przepływ oleju 275 l/min oraz

145 cm3dla głowicy (przepływ oleju 285
l/min). Ciśnienie robocze 250 bar. Zbiornik
mieści 200 litrów oleju.
Polecaną głowicą do harwestera Gre-

mo 1050H jest głowica SP 551 LF III
omaksymalnej średnicy ścinki 60 cm. Do
modelu 1058H5 producent poleca głowicę
mniejszą – SP461 LF. Pompa hydrauliki
190 cm3o zmiennymwydatku pracuje pod
ciśnieniem 240 bar i z zupełnie osobnym
zbiornikiem oleju hydraulicznego (o poj.
220 litrów), który jest odseparowany od
oleju służącego do przemieszczania się
maszyną. W razie awarii operator może
swobodnie przełączyć się na jeden ze
zbiorników. Hydraulika w Gremo jest
również dodatkowo chłodzona zamonto
waną chłodnicą oleju – dzięki niejmożemy
wymieniać olej hydrauliczny nieco rza
dziej i mieć pewność, że nie przegrzejemy
zbytnio układu.

Silniki
Jednostką napędowąHSM405H2 jest die
slowski silnikVolvo Penta D8, rozwijający
moc 210 kW i 286 koni mechanicznych.
Jego pojemność to 7,7 dm3, a moment
obrotowy to ok. 1250Nm. Zbiornik paliwa
zapewnia 500 litrów ropy i 45 l AdBlue.
Eco Log 688 jest wyposażony w ten

sam silnik, coHSM, a jego zbiornik paliwa
mieści 460 litrów ropy.
Gremo 1050H pod maską kryje sze

ściocylindrowy, turbodoładowany silnik
diesla �rmy Cummins z intercoolerem
oraz elektronicznie kontrolowanymwtry
skiem paliwa. Jego pojemność to 6,7 dm3.
Moc tego silnika to 164 kW / 220 KM.
Osiągany moment obrotowy to 949 Nm.
Zbiornik ropy mieści 330 litrów.
1058 H5 pod względem silnika to już

zupełnie nowamaszyna. Została wyposa
żona w silnikCummins, o mocy 200 KM
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Firma Gremo ma swoje początki
w latach 60-tych XX w., kiedy to
produkowała przyczepy służące do
wywozu drewna z lasów. W latach
80-tych XX w. rozpoczęto produkcję
i sprzedaż forwardera 804 i harweste�
ra 802. Od tamtych czasów unowo�
cześniano linię produkcyjną. Aktualna
oferta Gremo to trzy modele forwar�
derów i dwa modele harwesterów.

Dlaczegowarto wybrać harwester
ośmiokołowy?
+ mniejsze uszkodzenia gleby (mniej�
szy nacisk kół na podłoże);

+ duża stabilność i przyczepność pod�
czas pracy, jak i przy przejazdach;

+ możliwość pracy w trudnym i zróż�
nicowanym terenie.

Model 1050H firmy Gremo jest powoli zastępowany przez nowszy model 1058 H5

Eco Log do modelu 688E oferuje głowice Log Max 5000, Log Max 6000  
albo Log Max 7000, przy czym największy model ze względu na swój ciężar jest 
oferowany wyłącznie z żurawiem 9 m

Jednostką napędową HSM 405H2 jest 
dieslowski silnik Volvo Penta D8, rozwi-
jający moc 210 kW i 286 koni mecha-
nicznych. Jego pojemność to 7,7 dm³, 
a moment obrotowy to ok. 1250 Nm
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i momencie obrotowym 1150 Nm. Na
dodatek spełnia najnowszą normę spalin
Stage V (pozostali rywale Stage IV).

Układ jezdny
Wnaszychmodelach zastosowane zostały
osie typubogie. Każda zmaszyn dodatkowo
została wyposażonaw funkcje ułatwiające
manewrowanie nimiw terenie. Jedną z nich
jest funkcja unoszenia każdej z osi, w taki
sposób, żemaszyny zaczynają jeździć jedy
nie na czterech kołach. Takie rozwiązanie
zmniejsza promień skrętumaszyny, dzięki
czemu poradzi sobie nawet w ciasnych za
krętach. Zawieszenieośmiokołowe również
zwiększa stabilność harwesterów, bardziej
chroni glebę (mniejszy nacisk opon na pod
łoże, bardziej rozłożona masa maszyny),
a w połączeniu z unoszonymi osiami bogie
owiele lepiej radzi sobiew zróżnicowanym
terenie – zarówno na bagnach, jak i w gó
rach. Kąt skrętuHSM405H2, największy
w swojej klasie maszyn wynosi aż 50R(!).
Eco Log 688 Gremo 1050H też nie naj
gorzej sobie radzą, chociaż ich kąt skrętu
wynosi 43R. Na dodatek oba posiadają osob
ny układ hydrauliczny służący do zasilania
jedynie układu jazdy.
Nie muszę także wspominać, że każda

z wymienionych maszyn posiada opcje
blokady dyferencjału. Dodatkowo, aby
zwiększyć możliwości jazdy w trudnym
terenie na każdą oś możemy założyć łań
cuchy lub półgąsienice. Trudny teren to
żywioł tych maszyn.

Kabina
HSMwewszystkichprodukowanychprzez
siebiemaszynachmontuje taką samą kabi
nę – niezależnie odmodelu. Kąt obrotuka
binywynosi 270R. Poziomowanie przód/tył
standardowo wynosi po 11R (opcjonalnie
13Rdo tyłu).Oczywiście kabina posiada od
powiednie certy�katyROPS, FOPS,OPS.
Sterowana może być automatycznie albo
manualnie przez operatora. Regulowany
fotel pneumatyczny i klimatyzacja dodat
kowo zwiększają komfort pracyw różnych
warunkach pogodowych.
EcoLog 688 również posiada bezpiecz

ną, obrotową i poziomowaną kabinę, a po
jej prawej stronie umieszczony jest żuraw.
Obrót, który może wykonać to aż 350R.
Poziomowanie boczne jestmożliwe o 16R

na boki oraz do przodu. W tył możemy
pochylić się o 10R. Wyposażenie kabiny
możemy odpowiednio sobie kon�gurować.

Ciekawostką w Eco Log-u są drzwi wej
ściowe, znajdujące się na wprost – przez
przednią szybę, a nie z boku.
Kabina Gremo 1050H jest trochę po

dobnado kabin innej znanejmarki –Ponsse
–w której operator pracując również jeździ
do tyłu. Przy przejazdach maszyny może
obrócić fotel i jechać z niezasłoniętym
przez żurawia widokiem na drogę. Duże
i wysokie okna z poliwęglanu zapewniają
operatorowi ochronę, oraz świetną wi
doczność nawet na koła pojazdu. Niestety
kabina sama w sobie nie ma możliwości
obrotu ani poziomowania – maszyna po
ziomuje się jedynie na zawieszeniu bogie.
Wnowszymmodelu 1058H5 kabina po
została niemal niezmieniona, zmieniły
się za to kształty maszyny, aby poprawić
widoczność operatorowi.P

Jarosław Harhura
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Dane techniczne
Parametr N NF Gremo 1050H/1058 H5 2

Szerokość 2,91 – 3,0 m 2,61 – 2,76 m 2,86 – 3,06 m

Długość całkowita 8,57 m (bez żurawia) 7,6 m 9,15 m (bez żurawia)

6 F 23 t 14,7 t 25,5 t

Zasięg żurawia 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 m 10 / 10,3 / 11,1 m 10 / 10,3 m

Głowice
Log Max 5000 / Log Max 6000

/ Log Max 7000 SP 551 LF III / SP 461 LF Logmax 4000B

Średnica ścinki 55 – 75 cm 60 cm / 53 cm 50 cm

2H MH
Volvo Penta D8

210 kW / 286 KM;
7,7 dm�, 1250 Nm

Cummins 6,7 dm�, 164 kW / 220 KM, 949 Nm
(Cummins Stage V, 200 KM; 1150 Nm)

Volvo Penta D8
210 kW / 286 KM;
7,7 dm�, 1250 Nm

Pompa hydrauliczna 140 + 145 cm� 2x 190 cm� 2x 190 cm�

Nowy harwester Gremo posiada oznaczenie 1058 H5 – gabarytowo jest niemal 
identyczny z poprzednią wersją, technicznie jednak to już inna konstrukcja

6/2019 7/2019 8/2019 9/2019

N NF John Deere 1270 G Logset 12HGTE Ponnse Bear
Gremo 1050 H / 1058 H5 Komatsu 931 XC Ponsse Scorpion King Rottne H21D

2
Czytaj kolejne porównania w GAZECIE LEŚNEJ


