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PRODUKTINFORMATION
Hjulhästen
- den smidiga skogsmaskinen Har du saknat en maskin för skogsbruket som verkligen är utvecklad
för framkomlighet, kapacitet och användarbarhet?
Vi är oerhört glada att nu kunna presentera ett revolutionerande koncept som innebär en midjestyrd
minilunnare som du både kan åka på och sköta via styrspaken du känner igen från JärnHästen.

Vi har använt beprövade tekniska lösningar från JärnHästen och kombinerat detta med behovet av
ett nytt terränggående mindre hjulfordon som riktar sig till det småskaliga skogsbruket.
På samma sätt som JärnHästen helt system för skogen, gården och olika transporter i terrängen.
Smidighet, styrka och lågt marktryck gör den till ett miljövänligare alternativ till tyngre maskiner.
Maskinen är enkel att manövrera och lätt att komma igång och arbeta med.
I jämförelse mot de många ATV-ekipagen med griplastarkärror är denna produkt helt utvecklad för
praktisk användning i skogen och samtidigt har den egenskaper som gör att den snabbt kan köras
lite längre sträckor, tack vare sin högväxel.
Vi har jobbat mycket med säkerheten så som automatiska bromsar när du går med maskinen och
utrustat förarplatsen med skyddsbåge. Det är lätt att gå av och på HjulHästen och man har bra sikt
när du lastar och framför HjulHästen.
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MASKINER - HJULHÄSTEN

HjulHästen med T1700 4WD
kran 330

Art. Nr. 968 7450-10

HjulHästen är försedd med en driftsäker motor från Honda på 13 Hk. HjulHästen är
unik med mekanisk drift och hög- och lågväxel. Genom hydraulisk hjälpdrift som
enkelt regleras från styrhandtaget har maskinen 6 hjulsdrift just när det finns behov
av extra dragkraft.
Timmer kärran är utrustad med en kraftfull griplastare.

Dim (mm) b x h x I
Max lastförmåga
Transmission
Hydraulik
Totalvikt inkl. vagn
Motortyp
Drift vagn
Maxhastighet
Kran räckvidd/lyftkraft
Stödben

1300x1990x4650
(*inkl vältbåge)
1500 Kg
Variator/Växellåda/Kedjedrift
Dubbelpump 1,9/3,8 cm3
1000 Kg
Honda luftkyld 4-takts OHV
Hydraulisk hjälpdrift
15/6 km/h (växlar hög/låg)
3,3 m/150kg 1,2 m 350 Kg
Hydrauliska

HjulHästen med T1750 4WD
kran 30-50

Art. NR. 968 7450-30

HjulHästen är försedd med en driftsäker motor från Honda på 13 Hk. HjulHästen är
unik med mekanisk drift och hög- och lågväxel. Genom hydraulisk hjälpdrift som
enkelt regleras från styrhandtaget har maskinen 6 hjulsdrift just när det finns behov
av extra dragkraft.
Timmer kärran är utrustad med en kraftfull griplastare.

Max lastförmåga
Drift vagn
Maxhastighet
Kran räckvidd/lyftkraft
Stödben
Totalvikt 1260 Kg

Utskjut
Kran 30-60

1750 Kg
Hydraulisk hjälpdrift
15/6 km/h (växlar hög/låg)
3,5 m/185 kg 1,2 m 410 Kg
Hydrauliska

Art. Nr. 531 0170-18

Utskjut 90 cm räckvidd
4,4 m/160 kg

2 Spaks Mekaniskt koordinatspaks
ventilpaket

Art. Nr. 531 0170-32

Ventilpaketet är ett ventilpaket med 2 koordinatspakar för sväng, sticka, bom
och rotator. Separata spakar för stödben och grip.
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TILLBEHÖR HJULHÄSTEN
Dikesskopa DS55

Art. Nr. 531 0170-09

Dikesskopa är ett tillbehör till kranen till HjulHästen.
Det är ett perfekt tillbehör att muddra och rensa diken i skogen
och kombination med tipp-plattformen, är det perfekt att last och
transportera grus, sand, jord eller sten.
Volymen av dikesskopan är 50 liter, infattning 40 mm.

Gripskopa G50L

Art. Nr. 531 0170-08

Grävskopan är ett tillbehör till
teleskopkran till Järnhästen.
50 liter, infattning 40 mm.

Hydrauliskt Dumpersflak
FL250

Art. Nr. 531 0170-05

FL250 Dumpersflak är annpassad för hårda tag, 3mm plåt i den
försänkta delen och förstärkta sidolämmar.
Den är utrustad med dubbla fällbara baklämmar. Man kan
transporterar sand, grus, flis, redskap m.m. Hela flaket är
varmgalvaniserat för bästa tänkbara livslängd.

Flaklängd 2250mm, bredd övre 1220mm, höjd övre
270mm, bredd nedre 560mm, höjd nedre 230mm, max
last 1200kg, vikt 225kg.

Fäste bensindunk 10L

Art. Nr. 531 0170-14

Praktiskt fäste för bensindunk.
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Hydraul vinsch med radiostyrning

Art. Nr. 531 0170-00

Fjärrstyrd hydraulvinsch HV500 är en välbeprövad och pålitlig
konstruktion. Vinschpaketet är helt komplett med radiostyrning, vajer,
krok, slangar, el-styrd hydraulventil.

Vikt
Hastighet
Oljetryck
Max dragkraft
Rek. Oljeflöde
Radiostyrning
Vajer
Räckvidd Radio
Vajer längd

11 Kg
30 m/min
190 bar
500 Kg
10-15 l/min
2 kanals
5 mm
Ca 50 m
25 m

Snökedjor

Art. Nr. 531 0170-12

Snökedjor monterade på HjulHästen får man ett perfekt
slirskydd.

Mått

10.0/75-15,3

Arbetslampor LED 10-80V 2st

Art. Nr. 531 0151-38

LED lampor är mycket strömsnåla tål skakningar och
vibrationer och ger ett fantastiskt ljus. Varje LED har en egen
reflektorsektion.
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Utrustad med Risrede och Risgrip

Utrustad med Risrede och Risgrip

6

7

Toppfarten för HjulHästen är 15 km/h

-märkt

Återförsäljare
Lennartsfors AB
Lennartsfors 1
S-672 92 ÅRJÄNG
Tel. +46 (0)573-39200
Hemsida www.lennartsfors.com
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel i denna broschyr.
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