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Forwardere

Specificații tehnice
Forwardere
E

(mm)
F

A

A. Lățime, de la

B. Lungime, total

C. L ungime, punte față la articulație
D. Lungime, articulație la puntea
spate
E.Înălțime de transport,
furtunuri incluse
F. Garda la sol,
la cuplajul de direcție

C

825TX 835TX
2.600

2.620

845
2.620

9.380

B

855
130F
145F

875
130F
145F

895

2.730

2.980

3.160

1.800

1.900

2.000

3.300
3.480

3.480

3.900

3.880
3.930

4.050

9.380

9.380

1.900
2.150*

1.900 1.900
2.150*

3.800

3.840 3.880 3.880
3.800** 3.840** 3.930

2.900 2.900 2.900
2.650* 2.650*

580

610

* cu cadru de urmărire** cu macara 105F și înclinare macara
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D

660

10.080 10.360 10.790
10.260

710

710

790

825TX - Forwarder cu manevrabilitate bună,
conceput pentru rărituri
Greutatea utilajului (8WD), de la
Motor, tip

Motor, putere max.
Motor, cuplu

Zonă de încărcare, sarcină brută

14.580 kg

Motor diesel de 4,9 l cu 4 cilindri, cu turbocompresor
și intercooler. EU Stage V.
127 kW DIN la 1.800 rpm
750 Nm la 1.500 rpm
9.000 kg

Zonă de încărcare, dimensiune racoanțe 3,9 m2
Macara, model

Komatsu 105F

Macara, cuplu de rotire

28,7 kNm

Macara, cuplu de ridicare
Macara, rază de acțiune
Forță de tracțiune

Dimensiune roți, boghiu

103 kNm

7,7/9,5/10 m
150 kN
22,5"

Componentele opționale suplimentare Cadru de urmărire, furcă de rărire, racoanțe de rărire,
includ
Confort Ride, Smart Crane
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835TX - Forwarder productiv și agil,
conceput pentru rărituri
Greutatea utilajului (8WD), de la

16.040 kg

Motor, putere max.

127 kW DIN la 1.800 rpm

Motor, tip

Motor, cuplu

Zonă de încărcare, sarcină brută

Motor diesel de 4,9 l cu 4 cilindri, cu turbocompresor și
intercooler. EU Stage V.
750 Nm la 1.500 rpm
11.000 kg

Zonă de încărcare, dimensiune racoanțe 3,3-4,4 m2
Macara, model

Komatsu 105F

Macara, cuplu de rotire

28,7 kNm

Macara, cuplu de ridicare
Macara, rază de acțiune
Forță de tracțiune

Dimensiune roți, boghiu
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103 kNm

7,7/9,5/10 m
163 kN
24,5"

Componentele opționale suplimentare Cadru de urmărire, furcă de rărire, racoanțe de rărire,
includ
Confort Ride, Smart Crane

845 - Forwarder agil și versatil pentru
rărituri și tăieri principale ușoare
Greutatea utilajului (8WD), de la

16.950 kg

Motor, putere max.

140 kW DIN la 1.900 rpm

Motor, tip

Motor, cuplu

Zonă de încărcare, sarcină brută

Motor diesel de 4,9 l cu 4 cilindri, cu turbocompresor
și intercooler. EU Stage V.
800 Nm la 1.500 rpm
12.000 kg

Zonă de încărcare, dimensiune racoanțe 3,5-4,8 m2
Macara, model

Komatsu 105F/130F

Macara, cuplu de rotire

28,7 kNm

Macara, cuplu de ridicare
Macara, rază de acțiune
Forță de tracțiune

Dimensiune roți, boghiu

103 kNm/127 kNm

105F: 7,7/9,5/10 m 130F: 8/10 m
170 kN
26,5”

Componentele opționale suplimentare Comfort Ride, SpeedShift, înclinare macara,
includ
SmartFlow, brațe reglabile hidraulic, Smart Crane
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855 - Forwarder versatil pentru
tăieri principale și rărituri
Greutatea utilajului, de la

6WD: 16.500 kg, 8WD: 18.100 kg

Motor, putere max.

170 kW DIN la 1.900 rpm

Motor, tip

Motor, cuplu

Zonă de încărcare, sarcină brută

Motor diesel de 6,6 l cu 6 cilindri, cu turbocompresor
și intercooler. EU Stage V.
950 Nm la 1.500 rpm
14.000 kg

Zonă de încărcare, dimensiune racoanțe 4,4-5,9 m2
Macara, model

Komatsu 130F/145F

Macara, cuplu de rotire

28,7 kNm/38 kNm

Macara, cuplu de ridicare
Macara, rază de acțiune
Forță de tracțiune

Dimensiune roți, boghiu
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127 kNm/145 kNm
8/10 m / 8,5/10 m
187 kN
26,5”

Componentele opționale suplimentare Comfort Ride, LoadFlex, înclinare macara, SmartFlow,
includ
SpeedShift, Smart Crane

875 - Forwarder productiv pentru
tăieri principale și rărituri
Greutatea utilajului, de la
Motor, tip

Motor, putere max.
Motor, cuplu

Zonă de încărcare, sarcină brută

6WD: 17.800 kg, 8WD: 20.100 kg

Motor diesel de 7,4 l cu 6 cilindri, cu turbocompresor
și intercooler. EU Stage V.
190 kW DIN la 1.850 rpm
1.130 Nm la 1.500 rpm
16.000 kg

Zonă de încărcare, dimensiune racoanțe 4,5-6,4 m2
Macara, model

Komatsu 130F/145F

Macara, cuplu de rotire

28,7 kNm/38 kNm

Macara, cuplu de ridicare
Macara, rază de acțiune
Forță de tracțiune

Dimensiune roți, boghiu

127 kNm/145 kNm
8/10 m / 8,5/10 m
214 kN
26,5”

Componentele opționale suplimentare Comfort Ride, LoadFlex, înclinare macara, SmartFlow,
includ
SpeedShift, Smart Crane
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895 - Forwarder productiv
pentru tăieri principale
Greutatea utilajului, de la

6WD: 20.400 kg, 8WD: 23.600 kg

Motor, putere

214 kW DIN la 1.850 rpm

Motor, tip

Motor, cuplu

Zonă de încărcare, sarcină brută

Motor diesel de 7,4 l cu 6 cilindri, cu turbocompresor
și intercooler. EU Stage V.
1.280 Nm la 1.500 rpm
20.000 kg

Zonă de încărcare, dimensiune racoanțe 5,2-7,2 m2

Macara, model

Komatsu 165F

Macara, cuplu de rotire

43,4 kNm

Macara, cuplu de ridicare
Macara, rază de acțiune
Forță de tracțiune

Dimensiune roți, boghiu
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165 kNm

7,5/8,5/10 m
262 kN
28,5”

Componentele opționale suplimentare Comfort Ride, LoadFlex, înclinare macara, SmartFlow,
includ
SpeedShift, Smart Crane

Harvestere

Specificații tehnice
Harvestere

E

(mm)

F

A

D
C

B

A. Lățime, de la

901

901XC

911
200H
230H

931

931XC

951

2.620

2.776

2.726

2.726
7.525

2.776

8.015

3.060

C. L ungime, punte față la
articulație

1.850

1.850

1.930

1.930

2.300

1.700

2.100

1.850
1.930

1.800

2.150

1.850

E.Înălțime de transport

3.790

3.810

3.960

3.945

3.960

635

650

685

705

665

B. Lungime, total

D. Lungime, articulație la
puntea spate

F. Garda la sol, la cuplajul de
direcție

7.240

7.705

7.345
7.525

1.700
1.800

3.820
3.920

660
670

8.285
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901 - Harvester compact, cu manevrabilitate
bună, pentru tăieri secundare
Greutatea utilajului (6WD), de la

17.600 kg

Motor, putere

170 kW DIN la 1.900 rpm

Motor, tip

Motor, cuplu

Macara, model

Macara, cuplu de ridicare
Macara, cuplu de rotire

Macara, rază de acțiune
Debit hidraulic, max.
Forță de tracțiune
Dimensiune roți
Capuri
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Motor diesel de 6,6 l cu 6 cilindri, cu turbocompresor
și intercooler. EU Stage V.
950 Nm la 1.500 rpm
Komatsu 200H
198 kNm
43 kNm

10/11 m

400 l/min la 1.600 rpm
164 kN

24,5" (față) 34" (spate)

Komatsu S82/S92/C93

Componentele opționale suplimentare Smart Crane, Autolev Advanced, tratarea butucilor,
includ
controlul secvenței, comenzi EME, protecția capotei

901XC - Harvester compact, conceput pentru
condiții dificile, folosit în tăieri secundare
Greutatea utilajului (8WD), de la

20.210 kg

Motor, putere

170 kW DIN la 1.900 rpm

Motor, tip

Motor, cuplu

Macara, model

Macara, cuplu de ridicare
Macara, cuplu de rotire

Macara, rază de acțiune
Debit hidraulic, max.
Forță de tracțiune
Dimensiune roți
Capuri

Motor diesel de 6,6 l cu 6 cilindri, cu turbocompresor
și intercooler. EU Stage V.
950 Nm la 1.500 rpm
Komatsu 200H
198 kNm
43 kNm

10/11 m

400 l/min la 1.600 rpm
184 kN

24,5" (față) 24,5" (spate)

Komatsu S82/S92/C93/C124

Componentele opționale suplimentare Smart Crane, Autolev Advanced, tratarea butucilor,
includ
controlul secvenței, comenzi EME, protecția capotei
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911 - Harvester agil,
versatil și puternic
Greutatea utilajului (6WD)

200H: 17.850 kg, 230H: 19.680 kg

Motor, putere

170 kW DIN la 1.900 rpm

Motor, tip

Motor, cuplu

Macara, model

Macara, cuplu de ridicare
Macara, cuplu de rotire

Macara, rază de acțiune
Debit hidraulic, max.
Forță de tracțiune
Dimensiune roți
Capuri
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Motor diesel de 6,6 l cu 6 cilindri, cu turbocompresor
și intercooler. EU Stage V.
950 Nm la 1.500 rpm

Komatsu 200H/230H
198 kNm/230 kNm
43 kNm/47,5 kNm

10/11 m / 8,7/10/11 m

400 l/min la 1.600 rpm

200H: 167 kN, 230H: 189 kN
26,5" (față) 34" (spate)

200H: Komatsu S82/S92/C93/C124
230H: Komatsu S92/C93/C124/S132/C144

Componentele opționale suplimentare Smart Crane, Autolev Advanced, tratarea butucilor,
includ
controlul secvenței, comenzi EME, protecția capotei

931 - Harvester versatil și productiv
pentru tăieri primare și secundare
Greutatea utilajului (6WD), de la

19.880 kg

Motor, putere

190 kW DIN la 1.850 rpm

Motor, tip

Motor, cuplu

Macara, model

Macara, cuplu de ridicare
Macara, cuplu de rotire

Macara, rază de acțiune
Debit hidraulic, max.
Forță de tracțiune
Dimensiune roți
Capuri

Motor diesel de 7,4 l cu 6 cilindri, cu turbocompresor
și intercooler. EU Stage V.
1.130 Nm la 1.500 rpm
Komatsu 230H
230 kNm

47,5 kNm

8,7/10/11 m

528 l/min la 1.600 rpm
189 kN

26,5" (față) 34" (spate)

Komatsu S92/C93/C124/S132/C144

Componentele opționale suplimentare Smart Crane, Autolev Advanced, tratarea butucilor,
includ
controlul secvenței, comenzi EME, protecția capotei
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931XC - Harvester vesatil și productiv,
optimizat pentru condiții extreme
Greutatea utilajului (8WD), de la

21.900 kg

Motor, putere

190 kW DIN la 1.850 rpm

Motor, tip

Motor, cuplu

Macara, model

Macara, cuplu de ridicare
Macara, cuplu de rotire

Macara, rază de acțiune
Debit hidraulic, max.
Forță de tracțiune
Dimensiune roți
Capuri
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Motor diesel de 7,4 l cu 6 cilindri, cu turbocompresor
și intercooler. EU Stage V.
1.130 Nm la 1.500 rpm
Komatsu 230H
230 kNm
54 kNm

8,7/10/11 m

528 l/min la 1.600 rpm
200 kN

26,5" (față) 26,5" (spate)

Komatsu S92/C93/C124/S132/C144

Componentele opționale suplimentare Smart Crane, Autolev Advanced, tratarea butucilor,
includ
controlul secvenței, comenzi EME, protecția capotei

951 - Harvester productiv, conceput pentru
cele mai dificile lucrări din arborete
Greutatea utilajului (6WD), de la

22.790 kg

Motor, putere

214 kW DIN la 1.850 rpm

Motor, tip

Motor, cuplu

Macara, model

Macara, cuplu de ridicare
Macara, cuplu de rotire

Macara, rază de acțiune
Debit hidraulic, max.
Forță de tracțiune
Dimensiune roți
Capuri

Motor diesel de 7,4 l cu 6 cilindri, cu turbocompresor
și intercooler. EU Stage V.
1.280 Nm la 1.500 rpm
Komatsu 270H
275 kNm
60 kNm

8,7/10,3 m

528 l/min la 1.600 rpm
222 kN

28,5" (față) 34" (spate)

Komatsu C124/S132/C144/S172/C164/X164E/S162E

Componentele opționale suplimentare Smart Crane, Autolev Advanced, tratarea butucilor,
includ
controlul secvenței, comenzi EME, protecția capotei
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MaxiFleet
Nu lăsați nimic la voia întâmplării

Serviciul nostru digital MaxiFleet este un instrument complet care
vă simplifică ziua de lucru, indiferent dacă flota dvs. este compusă
din unul sau o sută de utilaje forestiere. MaxiFleet vă ajută să
urmăriți utilajele dumneavoastră, să colaborați cu colegii și să luați
decizii în cunoștință de cauză bazate pe fapte.
MaxiFleet include cinci zone care vă ajută să faceți alegeri
profitabile și durabile.

Work area management - Planificare pentru rezultate superioare
Machine Information - Indicatori despre utilaje într-un singur loc
Interaction- Interacțiune, suport la distanță și training
Worksite collaboration - Distribuiți informații rapid și ușor
Worksite information - Muncă eficientă cu impact redus asupra
mediului
18

ProAct 2.0 Evitați oprirea producției
prin prevenirea defecțiunilor

Acordați-i utilajului dumneavoastră atenția de care are nevoie la
momentul potrivit, înainte ca neprevăzutul să se întâmple. ProAct
2.0 este o soluție completă pentru service și piese de schimb, cu
inspecții planificate și măsuri de service proactive. Un parteneriat
pentru dezvoltare durabilă în care lucrăm împreună pentru a crea
condițiile potrivite pentru utilajul dumneavoastră.
ProAct 2.0 este construit pe 4 piloni importanți.

Health check - Evitați perioadele de nefuncționare inutile
Proactive maintenance - Aveți grijă de utilajul dumneavoastră
Skills development - Îmbunătățiți utilizarea utilajului
Connected overview - Luați deciziile corecte
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Capuri procesoare

Specificații tehnice
Capuri procesoare
F

G

A

B
C

D

E

S82

S92

C93 C124 S132 C144 C164 S172

460

519

550

B. Deschidere cuțite față, max.

517

535

610

D. Deschidere cuțit dreapta față/
cuțit spate, max

532

573

675

A. Deschidere rolă de avans,
max.

C. Deschidere cuțite spate, max.

x

x

x

670

625

625

641

x

690

700

x

750
660

800

x

850

713

750

757

x

772

950

x

E. L ățime, max.

1.185 1.371 1.410 1.750 1.689 1.810 1.905 1.937

G. Înălțime incl. rotator

1.522 1.963 1.530 1.780 2.170 1.770 1.848 2.222

F. Î nălțimea până la cuțitul vertical 1.428 1.492 1.370 1.595 1.696 1.600 1.690 1.776

NB: Se referă numai la una dintre mai multe combinații dimensionale posibile,
iar înălțimea și greutatea capului depind de opțiunile echipamentului.
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S82 - Compact și puternic - eficient
pentru rărirea arboretelor dense
Greutate (greutate netă)

de la 829 kg

Forță de avans, brută

20,3 kN

Viteză de avans

Diametru tăiere

Deschidere cuțite față, max

Deschidere rolă de avans, max.
Debit hidraulic, max.

Presiune hidraulică, max.

0-5 m/s

580 mm
517 mm

460 mm

240 l/min
28 MPa

Componentele opționale suplimentare Manipulare multi-arbore, marcare cu culori,
includ
măsurarea diametrului în 4 puncte, tratarea butucilor
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S92 - Un cap procesor,
productiv și de încredere
Greutate (greutate netă)

de la 951 kg

Forță de avans, brută

26,1 kN

Viteză de avans

Diametru tăiere

Deschidere cuțite față, max

Deschidere rolă de avans, max.
Debit hidraulic, max.

Presiune hidraulică, max.

0-5 m/s

630 mm
535 mm
519 mm

280 l/min
28 MPa

Componentele opționale suplimentare Manipulare multi-arbore, marcare cu culori, măsurarea
includ
diametrului în 4 puncte, tratarea butucilor, găsirea
capătului
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C93 - Un cap procesor versatil
și foarte productiv
Greutate (greutate netă)

de la 995 kg

Forță de avans, brută

22,5 resp. 28,4 kN (în funcție de motor)

Viteză de avans

Diametru tăiere

Deschidere cuțite față, max

Deschidere rolă de avans, max.
Debit hidraulic, max.

Presiune hidraulică, max.

0-5 m/s

600 mm
610 mm

550 mm

305 l/min (în funcție de motor)
28 MPa

Componentele opționale suplimentare Marcare cu culori, Eco-GLS, tratarea butucilor,
includ
manipulare multi-arbore
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C124 - Productivitate ridicată
cu design compact
Greutate (greutate netă)

de la 1.210 kg

Forță de avans, brută

23,7/28,3 l/min (în funcție de motor)

Viteză de avans

Diametru tăiere

Deschidere cuțite față, max

Deschidere rolă de avans, max.
Debit hidraulic, max.

Presiune hidraulică, max.

0-5 m/s

650 mm
625 mm
670 mm

255/300 l/min (în funcție de motor)
28 MPa

Componentele opționale suplimentare Marcare cu culori, Eco-GLS, tratarea butucilor,
includ
manipulare multi-arbore, lumini de lucru, măsurare
avansată a lungimii

24

S132 - Eficient, flexibil și fiabil
Greutate (greutate netă)

de la 1.380 kg

Forță de avans, brută

21,0/26,1/28,7 l/min (în funcție de motor)

Viteză de avans

Diametru tăiere

Deschidere cuțite față, max

Deschidere rolă de avans, max.
Debit hidraulic, max.

Presiune hidraulică, max.

0-5 m/s

710 mm

641 mm

625 mm

330 l/min
28 MPa

Componentele opționale suplimentare Marcare cu culori, măsurarea diametrului în 4 puncte,
includ
tratarea butucilor, găsirea capătului
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C144 - Cap procesor fiabil și profitabil,
realizat pentru condiții dificile
Greutate (greutate netă)

de la 1.410 kg

Forță de avans, brută

23,7/29,6 l/min (în funcție de motor)

Viteză de avans

Diametru tăiere

Deschidere cuțite față, max

Deschidere rolă de avans, max.
Debit hidraulic, max.

Presiune hidraulică, max.

0-5 m/s

710/750 mm (în funcție de lama de ferăstrău)
660 mm
750 mm

256/313 l/min (în funcție de motor)
28 MPa

Componentele opționale suplimentare Marcare cu culori, Eco-GLS, tratarea butucilor,
includ
manipulare multi-arbore, lumini de lucru, măsurare
avansată a lungimii, găsirea capătului
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C164 - Potrivirea perfectă pentru
harvestere mari
Greutate (greutate netă)

de la 1.690 kg

Forță de avans, brută

29,6 /35,4 kN (în funcție de motor)

Viteză de avans

Diametru tăiere

Deschidere cuțite față, max

Deschidere rolă de avans, max.
Debit hidraulic, max.

Presiune hidraulică, max.

0-5 m/s

760/830 mm (în funcție de lama de ferăstrău)
750 mm

850 mm

380 l/min
28 MPa

Componentele opționale suplimentare Marcare cu culori, Eco-GLS, tratarea butucilor, lumini
includ
de lucru, găsirea capătului
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S172 - Puternic, pentru bușteni
cu diametre mari
Greutate (greutate netă)

de la 1.675 kg

Forță de avans, brută

40,2 kN

Viteză de avans

Diametru tăiere

Deschidere cuțite față, max

Deschidere rolă de avans, max.
Debit hidraulic, max.

Presiune hidraulică, max.

0-5 m/s

750 mm
757 mm
713 mm

300 l/min
28 MPa

Componentele opționale suplimentare Marcare cu culori, măsurarea diametrului în 4 puncte,
includ
tratarea butucilor, găsirea capătului
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Note

29

30

Industria forestieră furnizează materiale valoroase de care
beneficiem cu toții. De la materiale de construcții pentru case și
garduri, ambalaje pentru alimente și colete până la paginile cărților de
povești pentru copii și energie pentru a ne încălzi locuințele.
Ca materie primă, lemnul joacă un rol important și în tranziția
de la materialele fosile la alternative mai regenerabile. Munca
dumneavoastră intensă este cea care face toate acestea posibile,
așadar, vă mulțumim!

Creăm valoare
împreună
Vrem să fim un partener în care puteți avea încredere atunci când
creați aceste valori. Komatsu a stat alături de dumneavoastră timp de
un secol, oferind calitate unică, siguranță, cunoștințe și susținere. De
la inovație la producție, modul nostru de lucru se distinge în principal
prin parteneriatul nostru cu dumneavoastră, clienții noștri. Împreună,
creăm soluțiile necesare pentru a obține un viitor sustenabil pentru
oameni, afaceri și planeta noastră.
31

Echipamentele standard și cele suplimentare depind de piață și diferă
între țări. Nu toate funcțiile prezentate în broșură sunt disponibile pe toate
modelele sau în toate țările. Vă rugăm să contactați reprezentantul local
Komatsu pentru a afla ce se aplică pe piața dvs. în particular. Greutățile se
bazează pe echipamentul specificat în specificația de bază. Specificațiile și
modelele pot fi modificate fără notificare prealabilă.

komatsuforest.com

