
KONEČNĚ HARVESTOR, PRO 
PROBÍRKOVÉ POROSTY 
Pracujete v lese a potřebujete snadný přístup do něj? Pak je tu jen 
jedna volba – Terri 34c.1H 8wd. Můžete si být jisti, že stroj zvládne  
i ty nejnáročnější podmínky.

Pro Terri 34c.1H 8wd není žádný terén příliš nedostupný. Přední podvo-
zek nabízí průjezdnost téměř na stejné úrovni jako mnohem větší stroje. 
Pak je tu prvotřídní trakce, bez ohledu na podklad a podmínky, stejně 
jako pohodlná, lehká a prostorná kabina s ovládacími deskami a joystic-
ky navrženými pro snadné použití. 

Stroj je vybaven hydraulickou rukou Mowi P40 nebo Mowi P40T, z nichž 
obě mají samonivelační sloup a nízké těžiště, což umožňuje vynikající 
dosah mezi 6,2 a 7,5 metry.

Harvestor je k dispozici s několika balíčky vybavení v závislosti na vašich 
potřebách a přáních. Můžete dokonce vyjmout balíček Terri CARE.1 – 
servisní smlouva určená výhradně pro řadu Terri 34c.1. Známá kácecí 
hlavice Log Max 928 je lehká, flexibilní a dobře navržená pro malé  
stroje, která nabízí úroveň velmi dobrého výkonu ve své třídě.

TERRI 34c.1H 8wd  
Harvestor

VYSOKÁ SVĚTLÁ VÝŠKA
Vysoká světlá výška 0,7 metru 
pro dobrou průjezdnost.

EXPANDER ČEPY
Minimalizujte riziko
uvolnění.

SERVISNÍ BODY
Nízké náklady s několika 
servisními místy.

BEZPEČNOSTNÍ KABINA
Velká, prostorná kabina
nabízí vynikající pohodlí.



VYNIKAJÍCÍ POHODLÍ S 
VYSOKOU SVĚTLOU VÝŠKOU
Harvestor se může pochlubit obrovskou světlou výškou 0,7 m, 
což vám poskytne stroj s bezkonkurenční úrovní mobility.

Díky výkonnému kloubovému zámku rámu se Harvestor 
chová neuvěřitelně stabilně. Zákazníci si také mohou vybrat 
různé balíčky pro zvýšení pohodlí i produktivity.

Motor, 55 kW Cat C3.4B, přirozeně splňuje nezbytné 
pokročilé ekologické normy. Palivová nádrž o objemu 75 
litrů udržuje stroj v provozu po mnoho hodin. Stroj má také 
řídicí a hydraulický systém Danfoss, který zaručuje nejvyšší 
úroveň výkonu a provozní spolehlivosti.

Bez ohledu na terén, konstrukce Terri minimalizuje dopad 
na životní prostředí,ať už si vyberete verzi kola nebo pásy.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE STROJE

Motor CAT C3.4B

Výkon 55.4 kW při 2200 rpm

Krouticí moment 
motoru

318 Nm při 1400 rpm

Přenos síly Hydrostatický, třírychlostní

Nejvyšší rychlost 20 km/h cca.

Hydraulik systém Sauer Danfoss
Řídící systém +1 Sauer Danfoss
Hydraulická nádrž 120 L

Hydraulická pumpa 100 L/1000 rpm

Chladící systém Chladící kapalina

Elektrický systém 12V, baterie 120Ah

Šířka vpředu 2.05 m

Šířka vzadu 2.05 m

Délka 5,8 m

Výška 3.1 m

Světlá výška 0.7 m

Hmotnost 7400 kg

Hydraulická ruka Mowi P40 (6.2 m)
Mowi P40T (7.5 m)

HARVESTOROVÁ HLAVICE

Log Max 928
Hmotnost 407 kg

Úřez hlavice 42 cm
Hnací hydromotory 2x365cc 

Odvětvovací nože 4x
Max. pracovní tlak 210 bar
Délka pilové lišty 48 cm

Podávací síla 14.9 kN

Max. rychlost 
posuvu

3.1 m/s

Kontrolní systém Log Mate 510

Pohled shora. Velká dobře vybavená kabina poskytuje dobrou 
viditelnost, pohodlí a vše, co potřebujete k efektivní práci. 
Je ideální pro dlouhé pracovní dny, bez únavy vašeho těla.
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Všechno je snadno dostupné pod kapotou motoru a
kabina se snadno odklopí.


