
SKÖRDARAGGREGAT
2000T / 3000T / 4000T / 5000D / 6000V / 7000C / 7000Twin
E6 / 7000XT / 7000XT Top Saw / 7000XT Fixed Head / 10000XT / 12000XT



ACTIVE FRICTION CONTROL

ACTIVE FRICTION CONTROL ÄR GRUNDEN TILL LOG MAX DRIFTSÄKERHET

AFC-systemet är grunden till hur Log Max aggregat är uppbyggda och gör att 
aggregaten kan skörda träd med hög precision och minimal friktion. 

Med minimal friktion får du:

• Högt virkesvärde
• Lågt slitage och få stopp
• Lägre bränsleförbrukning
• Inga tryckstötar och därmed minimal slangförbrukning
• Längre hållbarhet och därmed bättre andrahandsvärde

Active Friction Control finns tillgänglig till alla Log Max aggregatmodeller förutom 
E6.

Läs mer information om AFC på: www.logmax.com/afc

Målet är att stammen ska matas genom aggregatet, så friktionsfritt som möjligt.
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SÅGENHET

NY FYRPUNKTSMÄTNING

LOG MAX 3000T, 4000T OCH 6000V KAN UTRUSTAS MED TRUE-CUT SÅGENHET

True-Cut är Log Max smartaset såg. Den kan hålla en konstant kedjehastighet på 40 m/s genom hela 
kapningen oberoende av träd. På så sätt är den upp till 35% snabbare än vanliga sågenheter!

Andra fördelar:

• Sågar alltid optimalt efter sina förutsättningar
• Snabb
• Minimerar stopp
• Jämnare gång
• Säkrare arbetsmiljö

True-Cut serien består av två olika sågenheter 218 (manuell kedjesträckare) och 318 (automatisk 
kedjesträckare).
Båda har 19cc motorer.

Som enda leverantör på marknaden erbjuder Log Max kunderna  diametermätning 
som mäter i fyra punkter. Det resulterar både i en bra volymberäkning och aptering 
och du får bästa möjliga mätresultat, även i oerhört oval skog.

Den nya förbätttrade fyrpunktsmätningen har:

• Enklare uppbyggnad vilket ger enklare service och längre hållbarhet.
• Bättre förutsättningar att klara snöpackning tack vare ny 

nollpunktsposition.

Läs mer information om den nya fyrpunktsmätningen på: 
www.logmax.com/fyrpunktsmatning

Målet är att stammen ska matas genom aggregatet, så friktionsfritt som möjligt.



LOG MATE 510 ÄR ETT MODERNT OCH ENKELT STYRSYSTEM

Log Mate går snabbt att instalera och är enkelt att använda, oavsett basmaskin. 
Styrsystemet gör att du får ut den fulla potentialen av ditt skördaraggregat. 

Största fördelarna med Log Mate:

• Användarvänlig - enkel att installera och använda.
• Lätt och smidig - tar liten plats och ger en snygg installation.
• Optimerat för Log Max aggregat - utvecklat av Log Max.
• Modernt - StanForD 2010 v.2 och v.3 standard.

Log Mate är ett välanvänt och beprövat styrsystem i dagsläget finns ca 2500 
licenser aktiverade runt om i världen. 

Detta ingår vid köp:

• Aggregatmodul, LHM
• Hyttmodul, LDM
• PC med skärm till hytten med Windows 10

De har alla standard M12- och Deutsch-kontakter och kommunikationen sker 
över ett tvåkanals CANbus-system.
Allt är enkelt att installera.



LOG MATES INNEHÅLL

Log Mate är ett styrsystem som inte bara ge dig som förare kontrollen över ditt aggreagts funktioner 
utan också ett ovärdeligt arbetsverktyg för dig att överblicka och optimera produktionen.

Log Mate registrerar alltid arbetstid, motortid och utnyttjandegrad. När du väljer Log Mate får du alltid 
möjlighet till aptering efter din längdlista. 

Du har även möjlighet att ladda StanForD 2010 apeteringsfiler och ställa in manuella förvalslängder. 
Med Log Mate 510 kan du även exportera .mom filer och produktionsfiler (.hpr).  

För att öka funktinaliteten på Log Mate kan du kompletera standardlicensen med ett antal 
tillvalslicenser. Nedan kan du se ett urval på vad de innehåller:

Standard Värdeaptering Navigator Fleet

Registrera arbetstid x x x x

Registrera motortid x x x x

Registrera utnyttjandegrad x x x x

Presentera driftsinformation x x x x

Presentera GPS-position x x

Presentera körspår x x

Visa områdesgränser och kartor x x

Presentera postion för produktion x x

Webbåtkomst x

Samla driftsinformation från flera maskiner x

Kartlager x x

Onlinesynkronisering av kartlager x

Värdebaserad aptering x x x

Apteringsprognos x x x

Mätning på och under bark x x x

Fördelningsaptering x x x

 
Läs mer information om Log Mate på: www.logmax.com/styrsystem



2000T

Nya Log Max 2000T är ett litet, snabbt och tillförlitligt aggregat som passar de 
allra minsta basmaskinerna. 2000T är vår senaste och minsta aggregatmodell 
som skapats för att komplettera vår redan rappa gallringsserie, T-series.

MAXAD MATNING

Hydrauliken i aggregatet ger 

dig ett riktigt snabbt och 

starkt gallringsaggregat.

ENKEL SERVICE

2000T är byggt för att 

underhållsarbetet ska gå 

att utföra så smidigt som 

möjligt.

STARKA KVISTKNIVAR

Designen och gjutämnena 

på 2000T är valda för att 

maximera dess livslängd.

420 kg / 925 lbs

103,8 cm / 40.7”

81,8 cm / 32,2”

Såg Easy-Cut - 10cc
Manuell kedjesträckning

max 41 cm / 16.1”

48 cm / 18.9”

0,404

4,5 liter / 1.18 gal.

32,9 cm / 13” mellan matarhjul

26,8 cm / 10.55” max. omslutningsdiameter

35,8 cm / 14.09” kvistknivsöppning

280 cc - 14.8kN - 4 m/s (standard 280 bar)

364cc -14,4kN - 3,1 m/s (opt. 210 bar)

max 280 bar (standard motorer)

max 210 bar (opt. motorer)

min 90 l/min, max 140 l/min

Indexator GV 4 + 27 kg/59 lbs
AV4E + 32kg/70lbs

Log Mate 510 - Forester - Dasa 4

Ett litet kraftfullt aggregat



2000T

6-28 cm
2.4’’-11’’
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Vad säger kunderna?

VALBAR UTRUSTNING

Petter Marklid, Sverige

- Jag är lika imponerad nu av aggregatet som jag var när jag fick det. Det både kapar och matar väldigt bra. 
Det är ett väldigt snabbt aggregat för sin storlek. Som jag ser det finns inget alternativ till aggregat i denna 
storleksklassen.

HÖGST PRODUKTIVITET

6,5 - 13 ton

7 - 12 ton

40 - 60 kN

Fältreparationssats Slangsats

Snö- och skräpskydd Rotatorstyrning

Stubbehandling

Ett litet kraftfullt aggregat
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3000T

615 kg / 1355 lbs

132,5 cm / 52.16”

96,4 cm / 37.95”

Såg 218/318 True/Cut - 19cc
218 manuell kedjesträckning/ 318 automatisk kedjesträckning

max 51,6 cm / 20.31”

60 cm / 23.6”

0,404

4 liter / 1.05 gal.

Lätt vikt, kompakt format och en imponerande dragkraft gör att det här aggregatet 
blir det självklara valet för dig som har en basmaskin vars kran har lång räckvidd. 
3000T är ett av våra mindre aggregat och är skräddarsytt för gallring.

MAXIMERAR GALLRINGEN

Med flerträdshantering 

optimeras produktionen och 

antal avverkade stammar 

per timme ökar.

SNABB SÅG

Går att utrusta med vår 

smartaste såg True-Cut 

218 och 318 för snabb och 

problemfri kapning.

FÖR LÅNGA KRANAR

Passar maskiner med långa 

kranar genom sin låga vikt 

och starka kraft.

39,4 cm / 15.5” mellan matarhjul

30 cm / 11.8” max. omslutningsdiameter

46,5 cm / 18.3” kvistknivsöppning

398 cc - 16.8kN - 4,2 m/s (364cc 4,5m/s)

min 200 bar - max 250 bar - True/Cut 250 bar

min 200 l/min (True/Cut)

Indexator AV4EI + 32 kg/ 70 lbs
Indexator AV12S + 56 kg/ 123 lbs 
Indexator H152 + 64 kg/ 141 lbs

Log Mate 510 - Forester - Dasa 4

En snabb gallringsspecialist

En snabb gall-
ringsspecialist



3000T

6-30 cm
2.4’’-11.8’’
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Vad säger kunderna?

VALBAR UTRUSTNING

Mats Larsson, Sverige Kjell Jansson, Sverige

- Aggregatet är riktigt smidigt att hantera. Jag kör Eco Log 

560 med mitt 3000T och det förvånar mig att inte fler 

väljer 3000T. Vikten och storleken är mycket bra och jag 

upplever att det går väldigt bra att arbeta med det. Helt 

enkelt ett snabbt och lätt aggregat.

- Jag kör både första och andra gallringar med 

aggregatet. Medelstammar på 0,18-0,20 är inga 

problem! Mätningen fungerar också riktigt bra.

Jag ligger runt 90-95% mot Stora Ensos riktlinjer, vilket 

är superbra! Jag tycker att aggregatet går kanon och 

aggregatet är driftsäkert nåt kopiöst!

HÖGST PRODUKTIVITET

11-18 ton

12-16 ton

100 - 120 kN

Kolvstångsskydd Spånskydd Fettsmörjning

Fältreparationssats Slangsats Flerträdshantering

Skyddsbåge Färgmärkning

Fast skyddsplåt Stubbehandling

Snö- och skräpskydd Rotatorstyrning

En snabb gallringsspecialist

En snabb gall-
ringsspecialist
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4000T

Det här är ett gallringsaggregat som både är kraftfullt och snabbt. 
Genom sin lätta vikt och sin höga matningshastighet upplevs aggregatet som 
både smidigt och effektivt.

SNABB SÅG

Går att utrusta med vår 

smartaste såg True-Cut 218 

och 318 för snabb och prob-

lemfri kapning.

GALLRINGSEXPERT

Vårt största renodlade 

gallringsaggregat med otrolig 

snabbhet och hög dragkraft.

SMART DESIGN

Mäthjulshålet är placerat 

långt upp på ramen för 

att minska skräp- och 

barkansamling.

781 kg / 1721 lbs

142,6 cm / 56.14”

103,5 cm / 40,75”

Såg 218/318 True/Cut - 19cc
218 manuell kedjesträckning/ 318 automatisk kedjesträckning

51,6 cm / 20.3” - 58 cm / 22.8”

60 cm / 23.6” - 67 cm / 26.4”

0,404

14 liter / 3.6 gal.

46 cm / 18.1” mellan matarhjul

35 cm / 13,78” max. omslutningsdiameter

53,2 cm / 20,9”kvistknivsöppning

398 cc - 20.3kN - 5 m/s

min 230 bar - 250 bar for True/Cut - max 280 bar

min 140 - 200 l/min for True/Cut

Indexator AV12S + 56kg/ 123 lbs
Indexator H152 + 64kg/ 141 lbs

Log Mate 510 - Forester - Dasa 4

En kraftfull gallringsspecialist



4000T

8-35 cm
3.15’’-13.8’’
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Vad säger kunderna?

VALBAR UTRUSTNING

Karl-Åke Wiik, Wiik AB Forest Consulting

- Aggregatet är ett lätt och smidigt och matar riktigt bra. Vi kör gallring med det 
och driftsäkerheten på det här aggregatet är helt extremt! Mätningen är också 
riktigt bra, vi ligger i topp i mätningen i det här området.

HÖGST PRODUKTIVITET

13-18 ton

13-20 ton

130 - 160 kN

Kolvstångsskydd Spånskydd Fettsmörjning

Fältreparationssats Slangsats Flerträdshantering

Skyddsbåge Färgmärkning

Fast skyddsplåt Stubbehandling

Snö- och skräpskydd Rotatorstyrning

En kraftfull gallringsspecialist
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5000D

Ett mångsidigt skördaraggregat som kan användas vid allt från gallring till 
lättare slutavverkning. För att fungera bra inom ett brett spann har Log Max 
5000D låg vikt i kombination med hög dragkraft.

ALLROUND AGGREGAT

Ett effektivt allroundaggregat som 

klarar allt från gallring till lättare slu-

tavverkning.

MAXIMERA GALLRINGEN

Aggregatet går att utrusta med 

flerträdshantering för att optimera 

gallringsarbetet.

904 kg / 1992 lbs

148,3 cm / 58.35”

105,9 cm / 41.69”

Saw 98B/98XL/SuperCut - 19/30 cc
Manuell/manuell/automatisk kedjesträckning

max 63 cm / 24.8”

75 cm / 29.5”

0,404

20 liter / 5.2 gal.

51,9 cm / 20.4” mellan matarhjul

41,5 cm / 16.33” max. omslutningsdiameter

57,3 cm / 22.55” kvistknivsöppning

625 cc / 560 cc - 23,5 kN / 21 kN - 4 m/s

min 200 bar - max 250 bar

min 165 l/min - max 230 l/min

Indexator AV12S + 56kg/ 123 lbs
Indexator H152 + 64kg/ 141 lbs

Log Mate 510 - Forester - Dasa 4

Ett pålitligt allroundaggregat



5000D

10-44 cm
4’’-17.3’’
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Vad säger kunderna?

Hans Selander, Selander Skog AB

- Det här aggregatet går överallt!! Det går till det grövsta till det klenaste. Det är allround, mycket lättare än 
6000! I våra skogar behövs inga större. Det blir aldrig för stort och inte för litet om du är i slutavverkning. 
Jag är mäkta imponerad av Log Max 5000!

HÖGST PRODUKTIVITET

15-20 ton

16-21 ton

140 - 170 kNm

VALBAR UTRUSTNING

Kolvstångsskydd Spånskydd Fettsmörjning

Fältreparationssats Slangsats Flerträdshantering

Skyddsbåge Färgmärkning Find end sensor

Fast skyddsplåt Stubbehandling Heavy-Duty Kit

Snö- och skräpskydd Rotatorstyrning

Ett pålitligt allroundaggregat
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6000V

6000V är ett mångsidigt aggregat främst inriktat på slutavverkning. 
Aggregatet är starkt och snabbt och har utmärkta längdmätningsegenskaper.

NOGGRANN MÄTNING

Uppdaterad längdmätnings-

funktion för bästa möjliga 

mätresultat.

EXTRA TÅLIGT

Aggregatet går att utrusta 

med vårt XT-kit, vilket ger 

extremt bra hållbarhet.

1342 kg / 2958 lbs

168,2 cm / 66.2”

123,5 cm / 48.6”

Såg 218/318 True/Cut - 19 cc 
Såg 318 - 30 cc
218 manuell kedjesträckning/ 318 automatisk kedjesträckning

65/71 cm / 25.5”/27.9” 
66/72 cm / 25.9”/28.3”

75/82 cm / 29.5”/32.3”

0,404

33 liter / 8.7 US gal.

52,5 cm / 20.6” mellan matarhjul

50 cm / 17.3” max. omslutningsdiameter

64,1 cm / 25.2” kvistknivsöppning

857 cc - 26,3 kN - 5.0 m/s
52 cu.in - 6294 lbf - 16.4 ft/s

min 250 bar, max 280 bar 

min 200 l/min, max 330 l/min

Indexator AV17S + 62 kg/136 lbs 
Indexator H182 + 64 kg/141 lbs
Indexator HX 30 +71 kg / 156 lbs

Log Mate 510 - Forester - Dasa 4

ÖKAD TILTVINKEL

Maximerad tiltvinkel för 

att underlätta arbete 

med aggregatet i branta 

sluttningar.

Ett kraftfullt allround-aggregat



6000V

12-50 cm
4.7’’-19.6’’
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Vad säger kunderna?

Petri Ylinen

- Det är ju otroligt! Aggregatet kvistar bra och matar bra, men framförallt mäter det bra. Jag har tidigare 
haft problem med mätningen på Log Max aggregat men nu ligger vi enormt högt. Vi ligger på mellan 96-
97% så den nya mäthjulsuppdateringen fungerar perfekt! Jag vill att det ska komma fram att jag har de 
här siffrorna, jag vet att det är viktigt från bolagens sida och mätningen fungerar bra nu!

HÖGST PRODUKTIVITET

18-22 ton

21-25 ton

170 - 210 kN

VALBAR UTRUSTNING

Kolvstångsskydd Spånskydd Fettsmörjning

Processorknivar Slangsats Flerträdshantering

Fältreparationssats Färgmärkning Heavy-Duty Kit

Skyddsbåge Find end sensor XT-kit

Fast skyddsplåt Stubbehandling Gjuten fällänk

Snö- och skräpskydd Rotatorstyrning Förstärkt fällänk

Ett kraftfullt allround-aggregat
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7000C

Log Max 7000C kombinerar hög dragkraft med snabb matningshastighet och är 
ett av våra mest populära aggregat. Dragkraften och hastigheten på aggregatet 
anpassas automatiskt beroende på trädens storlek, vilket ger aggregatet en 
mjuk gång och föraren en god körupplevelse.

1646 kg / 3628 lbs

174,2 cm / 68”

131,5 cm / 52.7”

98XL, SuperCut - 19/30 cc
manuell / automatisk kedjesträckning

65/72/75 cm / 25.5”/28.34”/29.5”

75/82/90 cm / 29.5”/32.2”/35,4”

0,404

36 liter / 9.5 gal.

71,3 cm / 28” mellan matarhjul

53 cm / 20,9” max. omslutningsdiameter

75,7 cm / 30” kvistknivsöppning

1147 cc - 41,7 / 35,9 kN - 5,3 / 3,9 m/s

max 300 bar

min 200 l/min, max 300 l/min

Indexator AV17S + 62 kg/136 lbs 
Indexator H182 + 64 kg/141 lbs

Log Mate 510 - Forester - Dasa 4

ETT STORT AGGREGAT

Ett rejält aggregat

som är anpassat för 

slutavverkning.

FÖR HJULBURNA 
MASKINER
Aggregatet är vårt största 

aggregat avsett för hjulburna 

basmaskiner.

VARIABLA 
MATARHJULSMOTORER
Matarhjulsmotorerna 

anpassar hastighet och 

dragkraft efter trädens 

storlek.

Maximal prestanda i slutavverkningar



7000C

14-56 cm
5.5’’-22’’
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Vad säger kunderna?

John Säljgård, Säljgården i Dala-Järna AB

- Jag kör allt med Log Max 7000C, från det allra grövsta till de minsta pinnarna. Aggregatet är det bästa 
jag någonsin kört och är riktigt rappt.

HÖGST PRODUKTIVITET

18-25 ton

21-25 ton

200-300 kN

VALBAR UTRUSTNING

Kolvstångsskydd Spånskydd Fettsmörjning

Processorknivar Slangsats Heavy-Duty Kit

Fältreparationssats Färgmärkning Förstärkt fällänkv

Skyddsbåge Find end sensor

Fast skyddsplåt Stubbehandling

Snö- och skräpskydd Rotatorstyrning

Maximal prestanda i slutavverkningar
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7000Twin

7000Twin är ett robust aggregat som är byggt för att tåla lite mer. 
Det har dubbla nedre kvistknivar, vilket gör att aggregatet kan utföra bästa 
möjliga kvistning även på svåråtkomliga grenar. Aggregatet är kraftfullt och 
speciellt anpassat för att sitta på bandgående basmaskiner.

FEM KVISTKNIVAR

En extra kvistkniv är en stor 

fördel för den som arbetar i 

svårkvistad skog.

EXTRA TÅLIGT

Aggregatet är utrustat med 

Heavy-Duty-Kit för att klara 

tuffa påfrestningar i täta 

bestånd.

HÅLLBAR FÄLLÄNK

Aggregatet har utrustats med 

gjuten fällänk. Det gör att 

aggregatet bör monteras på 

bandgående basmaskiner.

1892 kg / 4171 lbs

196,7 cm / 77,16”

131,5 cm / 38.66”

Såg 98B/98XL/SuperCut - 19/30 cc 
Manuell/manuell/automatisk kedjesträckning 

65/72/75 cm / 25.5”/28.34”/29.5”

75/82/90 cm / 29.5”/32.2”/35,4”

0,404

42 liter / 11 gal.

71,3 cm / 28” mellan matarhjul

52,6 cm / 20.66” omslutningsdiameter

75,7 cm / 30”  kvistknivsöppning

Variabel 830-1320 cc - 41,7 / 35,9 kN - 5,3 / 3,9 m/s

opt. 1147 cc 

max 300 bar

min 200 l/min, max 300 l/min

Indexator AV17S + 62 kg/136 lbs 
Indexator H182 + 64 kg/141 lbs

Log Mate 510 - Forester - Dasa 4

Ett robust aggregat



7000Twin

16-57cm
6.2’’-22.4’’
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Vad säger kunderna?

Aron, Scotland Thierry Garret, France

Jag älskar Log Max produkter, jag har kört Log Max 
i över 15 år, och aggregaten blir bara bättre år 
efter år. 7000Twin är ett av mina favorit aggregat 
tillsammans med 10000XT.

Jag jobbar i svårkvistade lövträd och stor 
douglasgran, 7000Twin med sina starka motorer är 
ett bra aggegat för jobbet.

HÖGST PRODUKTIVITET

18-25 ton

21-30 ton

200 - 300 kN

VALBAR UTRUSTNING

Kolvstångsskydd Slangsats

Processorknivar Färgmärkning

Fältreparationssats Find end sensor

Snö- och skräpskydd Stubbehandling

Spånskydd Rotatorstyrning

Ett robust aggregat
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E6

Log Max E6 är speciellt utvecklat för skördning och barkning av eukalyptus 
i plantageskog. Knivarna är anpassade för att arbeta med trädstammar i 
storleken 4-26 cm.

SPECIELLA MATARHJUL

Aggregatet har specialut-

vecklade matarhjul för att 

på ett optimalt sätt avlägs-

na barken från stammarna 

under upparbetning.

FEM KVISTKNIVAR

Aggregatet har fem 

kvistknivar för att få optimal 

stamhållning och effektivare 

barkning av stammarna.

1623kg / 3578 lbs

192,7 cm / 6.3ft

127,8 cm / 50,3”

Såg 98XL, SuperCut - 19cc 
automatisk kedjesträckning  / manuell kedjesträckning

65 cm / 25,6”

75 cm / 30”

0,404

36 liter / 9.5 US gal.

56 cm / 22” mellan matarhjul

25 cm / 10” max. omslutningsdiameter

62,4 cm / 24.5” kvistknivsöppning

627 cc - 22,3 kN - 5,9 m/s
38.3 cu.in - 5013 lbf - 19.3 ft/s

min 250 bar, max 280 bar 

min 200 l/min, max 330 l/min

Indexator AV17S + 62 kg/136 lbs 
Indexator H182 + 64 kg/141 lbs
Indexator HX 30 +71 kg / 156 lbs

Log Mate 510 - Forester - Dasa 4

EXTRA TÅLIG

Levereras med förstärkt 

fällänk och extra skyddsut-

rustning för att klara de 

tuffa förhållanden det

arbetar i.

Aggregatet för eukalyptus



E6

4-26 cm
1.6’’-10’’
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56 cm / 22” mellan matarhjul

25 cm / 10” max. omslutningsdiameter

62,4 cm / 24.5” kvistknivsöppning

627 cc - 22,3 kN - 5,9 m/s
38.3 cu.in - 5013 lbf - 19.3 ft/s

min 250 bar, max 280 bar 

min 200 l/min, max 330 l/min

Indexator AV17S + 62 kg/136 lbs 
Indexator H182 + 64 kg/141 lbs
Indexator HX 30 +71 kg / 156 lbs

Log Mate 510 - Forester - Dasa 4

Vad säger kunderna?

Lauro José Tonin - Brasilien Gary Möller - Sydafrika

- Log Max E6 levererar en hög och optimerad 
barkningsfunktion, även i svårare förhållanden och i 
äldre bestånd av Eucalyptus.

- Det är det enda aggregatet vi har som kan göra 
riktigt effektiv barkning på eucalyptusträden, varje 
gång, allt tack vare Active Friction Control- systemet. 
Det här gör också att slitaget på aggregatet begränsas, 
samtidigt som produktiviteten ökar. Som om det inte 
vore nog ser bra ut när den gör det också!

HÖGST PRODUKTIVITET

18-22 ton

21-25 ton

170 - 250 kN

VALBAR UTRUSTNING

Fältreparationssats

Slangsats

Rotatorstyrning

Aggregatet för eukalyptus
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7000XT

Log Max 7000XT har konstruerats för att vara extremt hållbart och tåla riktigt 
tuffa förhållanden. Det är ett kraftfullt aggregat utvecklat för bandgående 
basmaskiner.

PROCESSORKNIVAR

Vid upparbetning av 
förfällda träd används 
processorknivar.

EXTRA TÅLIGT

Tål extremt tuffa 
arbetsförhållanden och 
ska sitta monterat på 
bandgående basmaskiner.

1897 kg / 4182 lbs

192,5 cm / 6.32 ft.

132,9 cm / 52.3”

Såg 411XL 60cc, Såg 518 30cc
automatisk kedjesträckning / manuell kedjesträckning

max. 80 cm / 31.5”

max. 91cm / 36”

3/4” / 0.404”

40 liter / 10.5 US gal.

71,3 cm / 28” mellan matarhjul

53 cm / 21” max. omslutningsdiameter

75,7 cm / 30” kvistknivsöppning

Variabel 830-1320 cc - 45 kN - 5.2 m/s
1259 cc - 42,1 kN - 4.2 m/s

min 250 bar, max 350 bar 

min 250 l/min, max 350 l/min

Indexator AV17S + 62 kg/136 lbs 
Indexator H182 + 64 kg/141 lbs
Indexator HX 30 +71 kg / 156 lbs

Log Mate 510 - Forester - Dasa 4

MAXIMERAD KÖRNING

Aggregatet är utrustat med 
variabla matarhjulsmotorer, 
vilka anpassar hastighet 
och dragkraft efter trädens 
storlek.

Ett hållbart aggregat



7000XT

16-50 cm
6.3”-19.6”
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71,3 cm / 28” mellan matarhjul

53 cm / 21” max. omslutningsdiameter

75,7 cm / 30” kvistknivsöppning

Variabel 830-1320 cc - 45 kN - 5.2 m/s
1259 cc - 42,1 kN - 4.2 m/s

min 250 bar, max 350 bar 

min 250 l/min, max 350 l/min

Indexator AV17S + 62 kg/136 lbs 
Indexator H182 + 64 kg/141 lbs
Indexator HX 30 +71 kg / 156 lbs

Log Mate 510 - Forester - Dasa 4

Vad säger kunderna?

HÖGST PRODUKTIVITET

25-30 ton

200 - 300 kN

VALBAR UTRUSTNING

S and S Logging Ltd. - New Brunswick, Kanada Todd Richard - New Brunswick, Kanada

- Log Max är det enda huvudet på marknaden med 
något andrahandsvärde. Spelar ingen roll hur många 
timmar det är. Om det är en Log Max kan den säljas 
vidare. Andra märken håller inte sitt värde och de är 
svåra att sälja begagnade.

- 7000XT är det bästa aggregatet för oss eftersom 
vi arbetar i blandskog. Aggregatet jobbar på bra i 
barrskog och har kraft att hantera stora lövträd också. 
Det är byggt för att hålla och allt är väl skyddat plus 
att mätsystemet fungerar bra! Vi har minimalt med 
stillestånd och den här maskinen går 12 timmar om 
dagen, sju dagar i veckan.

Processorknivar Färgmärkning

Fältreparationssats Find end sensor

Snö- och skräpskydd Rotatorstyrning

Slangsats

Ett hållbart aggregat
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7000XT Top Saw

Nya Log Max 7000XT Top Saw har allt du kan förvänta dig av ett modernt 
skördaraggregat. Det är utvecklat för att tåla det allra tuffaste applikationerna 
oavsett hur eller var i världen det används.

SLITSTARKT

Utförandet av ramen har 

utvecklats och förstärkts 

för att göra aggregatet ännu 

tåligare och hållbarare.

PROBLEMFRI KAPNING

Utrustad med Log Max 

egenutvecklade, kompetenta 

sågenheter och nya 

sågventiler för att erbjuda 

snabb, problemfri kapning.

2270 kg / 5004 lbs

220,6 cm / 7.24 ft.

139,7 cm / 55”

Såg 611- 60cc, Top Saw 318 - 30cc
automatisk kedjesträckning

max. 80 cm / 31.5”

max. 91cm / 36”

3/4” / 0.404” (Top Saw)

40 liter / 10.5 US gal.

73,2 cm / 28.8” mellan matarhjul

53 cm / 21” max. omslutningsdiameter

74 cm / 29.1” kvistknivsöppning

Variabel 830-1320 cc - 45 kN - 5.2 m/s
1259 cc - 42,1 kN - 4.2 m/s

min 250 bar, max 320 bar 

min 250 l/min, max 350 l/min

Rotobec RT252

Log Mate 510 - Forester - Dasa 4

BÄSTA MÄTNINGEN

Helt nytt mätsystem som 

uppdaterats både mekaniskt, 

hydrauliskt och tekniskt för 

att möta dagens höga krav på 

mätperfektion.

Ett nytt aggregat med toppsåga



7000XT Top Saw

16-50 cm
6.3”-19.6”
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73,2 cm / 28.8” mellan matarhjul

53 cm / 21” max. omslutningsdiameter

74 cm / 29.1” kvistknivsöppning

Variabel 830-1320 cc - 45 kN - 5.2 m/s
1259 cc - 42,1 kN - 4.2 m/s

min 250 bar, max 320 bar 

min 250 l/min, max 350 l/min

Rotobec RT252

Log Mate 510 - Forester - Dasa 4

HÖGST PRODUKTIVITET

30 - 40 ton

240 - 350 kN

VALBAR UTRUSTNING

Processorknivar Färgmärkning

Fältreparationssats Find end sensor

Snö- och skräpskydd Rotatorstyrning

Slangsats

Ett nytt aggregat med toppsåga
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7000XT Fixed Head

Nya Log Max 7000XT Top Saw har allt du kan förvänta dig av ett modernt 
skördaraggregat. Det är utvecklat för att tåla det allra tuffaste applikationerna 
oavsett hur eller var i världen det används.

DIREKTMONTERAT PÅ 
KRANEN
Det här aggregatet är direk-

tmonterat på kranen vilket 

ger föraren full precision i 

fällmomentet.

STARKT

Aggregatet är oerhört starkt 

och klarar att ”plocka” träd 

stående för att sedan fälla 

dem på önskad plats.

2017 kg / 4446 lbs

198,8 cm / 6.52 ft.

132,9 cm / 52”

Såg 411XL - 60cc, Saw 518 - 30cc
manuell / automatisk kedjesträckning

max. 80 cm / 31.5”

max. 91cm / 36”

3/4” / 0.404”

41 liter / 10.8 US gal.

71,3 cm / 28” mellan matarhjul

52,8 cm / 21” max. omslutningsdiameter

74 cm / 29.1” kvistknivsöppning

Variabel 830-1320 cc - 45 kN - 5.2 m/s
1259 cc - 42,1 kN - 4.2 m/s

min 250 bar, max 320 bar 

min 250 l/min, max 350 l/min

IMO Slew Driver

Log Mate 510 - Forester - Dasa 4

MAXIMERAD KÖRNING

Aggregatet är utrustat med variabla 

matarhjulsmotorer, vilka anpassar 

hastighet och dragkraft efter 

trädens storlek.

Ett tillförlitligt aggregat



7000XT Fixed Head

16-50 cm
6.3”-19.6”
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71,3 cm / 28” mellan matarhjul

52,8 cm / 21” max. omslutningsdiameter

74 cm / 29.1” kvistknivsöppning

Variabel 830-1320 cc - 45 kN - 5.2 m/s
1259 cc - 42,1 kN - 4.2 m/s

min 250 bar, max 320 bar 

min 250 l/min, max 350 l/min

IMO Slew Driver

Log Mate 510 - Forester - Dasa 4

HÖGST PRODUKTIVITET

28 - 38 ton

240 - 350 kN

VALBAR UTRUSTNING

Vad säger kunderna?

Jon Goettl, Goettl Logging

- Vi tycker om att 7000XT Fixed Head håller kontroll 
på fällningen när vi avverkar nära kraftledningar och 
pipelines. Aggregatet fäller träden exakt där vi vill ha 
dem.

Rotatorstyrning Fältreparationssats

Find end sensor

Slangsats

Ett tillförlitligt aggregat
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10000XT

Log Max 10000XT är anpassat för de allra tuffaste arbetsförhållandena. Det 
har en mycket stor kapacitet i förhållande till sin vikt och storlek. Aggregatet 
är utrustat med en toppsåg vilket gör att aggregatet fungerar bra vid 
upparbetning av förfällda träd.

STORT OCH STARKT

Ett starkt och kompetent 

aggregat som ska användas i 

de allra grövsta sortimenten.

PROCESSORKNIVAR

Vid upparbetning av 

förfällda träd används 

processorknivar, det finns 

två olika varianter att välja 

på, en svetsad och en gjuten.

2878 kg / 6344 lbs

223,9 cm / 7.67 ft.

139,2 cm / 54.8”

Såg 411XL,  Saw 518,  Saw 98XL (Top Saw)
60cc  30cc 19cc
manuell automatisk  manuell kedjesträckning

max. 90 cm / 35.4”

max. 102 cm / 40”

3/4” / 0.404” / 0.404” (Top Saw)

55 liter / 14.5 US gal.

81,3 cm / 32” mellan matarhjul

61 cm / 24” max. omslutningsdiameter

83,6 cm / 33” kvistknivsöppning

1404 cc - 45,8 kN - 4.2 m/s

min 250 bar, max 320 bar 

min 300 l/min, max 380 l/min

Rotobec RT502

Log Mate 510 - Forester - Dasa 4

EXTREMT TÅLIGT

Tål extremt tuffa 

arbetsförhållanden och ska 

sitta monterat på bandgående 

basmaskiner.

Ett tillförlitligt aggregat



10000XT

18-57 cm
7”-22.5”
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81,3 cm / 32” mellan matarhjul

61 cm / 24” max. omslutningsdiameter

83,6 cm / 33” kvistknivsöppning

1404 cc - 45,8 kN - 4.2 m/s

min 250 bar, max 320 bar 

min 300 l/min, max 380 l/min

Rotobec RT502

Log Mate 510 - Forester - Dasa 4

HÖGST PRODUKTIVITET

28 - 38 ton

200 - 400 kN

VALBAR UTRUSTNING

Vad säger kunderna?

Fältreparationssats Find end sensor Färgmärkning

Slangsats Rotatorstyrning

Drew Hansen - USA Sam Cairns - Nya Zeeland

- Jag skulle säga att det bästa med Log Max 10000XT 
är kapaciteten på trädstorlek som det kan hantera. 
Jag skulle rekommendera aggregatet eftersom det inte 
förlorar hastighet till förmån för kraft, det är ett bra 
aggregat som levererar.

- Kraften och matningshastigheten på 10000XT 
är imponerande, det hanterar enkelt det stora 
träden på södra halvklotet! Aggregatet är mycket 
lättillgängligt, servicemässigt och lätt att arbeta med. 
Det är enkelt men starkt och jag uppmuntrar alltid 
andra entreprenörer att överväga Log Max, deras 
tillförlitlighet, produktivitet och kraft kommer alltid 
att ha oss lojala mot Log Max.

Ett tillförlitligt aggregat
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12000XT

Vårt största och mest kraftfulla aggregat. Med sin imponerande dragkraft och 
stora fällkapacitet klarar aggregatet de tuffaste jobben. Aggregatet är utrustat 
med toppsåg och kan användas vid både upparbetning av förfällda träd och vid 
skördning.

STÖRST OCH STARKAST

Vårt största aggregat som 

klarar de tuffaste uppdragen, 

aggregatet är mest produk-

tivt i spannet 22-65 cm.

FÖR DE STÖRSTA

Aggregatet väger 4,2 ton och 

är 2,5 m högt och är byggt 

för att sitta på de största 

bandgående basmaskinerna.

PROCESSORKNIVAR

Vid upparbetning av förfällda träd 

används processorknivar, det finns 

två olika varianter att välja på, en 

svetsad och en gjuten.

4286 kg / 9405 lbs

256,4 cm / 8.4 ft.

156,3 cm / 5.13 ft.

Såg 411XL,  Saw 518,  Saw 98XL (Top Saw)
60cc  30cc 19cc
manuell automatisk  manuell kedjesträckning

max. 102 cm / 40”

max. 102 cm / 45”

3/4” / 0.404” / 0.404” (Top Saw)

70 liter / 18.5 US gal.

91,5 cm / 36” mellan matarhjul

71 cm / 28” max. omslutningsdiameter

88,6 cm / 35” kvistknivsöppning

2209 cc - 60,8 kN - 3.2 m/s

min 250 bar, max 320 bar 

min 300 l/min, max 400 l/min

Rotobec RT502

Log Mate 510 - Forester - Dasa 4

Ett extremt stort aggregat



12000XT

22-65 cm
8.6”-25.5”
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HÖGST PRODUKTIVITET

33 - 40 ton

350 - 450 kN

VALBAR UTRUSTNING

Fältreparationssats Find end sensor

Slangsats Rotatorstyrning

91,5 cm / 36” mellan matarhjul

71 cm / 28” max. omslutningsdiameter

88,6 cm / 35” kvistknivsöppning

2209 cc - 60,8 kN - 3.2 m/s

min 250 bar, max 320 bar 

min 300 l/min, max 400 l/min

Rotobec RT502

Log Mate 510 - Forester - Dasa 4

Ett extremt stort aggregat



WWW.LOGMAX.COM

www.logmax.com
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IKONER

Vikt - inkl. matarhjul & rotator

Höjd  - till fällänk

Minsta bredd

Sågenhet standard/valbar

Max. kapdiameter

Svärd längd

Kedja

Kedjolja kapacitet

Max. öppning mellan matarhjul

Max. omslutningsdiameter

Max. kvistknivsöppning

Motorer - Dragkraft - Hastighet

Tryck

Flöde

Rotator

Styrsystem


