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Dobrý den, dovolujeme si Vám nabídnout stroj CTL (FR) 250 dle naší dohody: 

 

Lesní pásový přibližovací stroj CTL (FR)250, technická data: 

 

 

V základním provedení stroje naleznete tuto výbavu: 

 

Motor:  

➢ YANMAR 4-válec naftový 

➢ Chlazený vodou 

➢ Výkon 37kW/50 koní 

➢ Elektrická kontrola chodu stroje s automatickým vypnutím 

➢ Počítač mth 

➢ Elektrický startér 

➢ Alternátor 

➢ Optima – gelová baterie 12V 66 Ah a hlavní bateriový vypínač 

 

Hydraulika: 

➢ 50ccm Load- Sensing pracovní čerpadlo s integrovaným regulátorem výkonu 

➢ Hydraulická nádrž 100 litrů 

➢ Chladič hydraulického oleje s termostatem 

 

Nádrž: 

➢ Obsah nádrže nafty – 30l 

 

Pohon: 

➢ Hydraulický, bez nutnosti řazení vpřed, či vzad 

➢ Dva jízdní programy ( zajíc/želva) 

➢ Dvě poháněcí kola s planetovou převodovkou a integrovanými brzdami 

➢ 4 pomocná kola z umělé hmoty 

➢ Max. rychlost 8km/h 

 

Pásy: 

➢ Jednoduché gumové pásy s přišroubovanými ocelovými příčníky 

➢ Šíře pásu 400mm 

➢ Minimální tlak na půdu  

 

Vysílačka: 

➢ HBC – vysílač typ Linus 6 
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➢ Dobíječka na baterie 

 

Naviják: 

➢ Adler EHY 6 , s tažnou silou 60kN  s elektronickým ovládáním  

➢ Tažná síla 6 tun 

➢ Obsah lana 110m 11mm lana ( dodáváno bez lan) 

➢ Plně hydraulický pohon navijáku s možností navíjení a odvíjení 

 

Zadní štít: 

➢ Paralelně sklopný zadní štít o šířce 1,7 m 

➢ Elektricko-hydraulické proporcionální ovládání  

➢ Otočná dvojitá kladka na výstupu lana ve štítu 250 mm výškově nastavitelná 

 

Ostatní výbava: 

➢ Ocelový kryt motorového prostoru s výklopným servisním krytem 

➢ Ocelový kryt na spojku stroje 

➢ Ochranný rám při převrácení 

➢ Tažné oko vpředu a vzadu 

➢ Sada nářadí 

➢ Pracovní LED světla 

➢ Držák motorové pily 

➢ Uzamykatelná skříňka na nářadí 

➢ Podvozek s Boggie koly 

 

 

Rozměry: 

➢ Délka – 2700 mm 

➢ Šíře – 1700 mm 

➢ Výška  - 1600 mm 

 

Hmotnost: 

➢ 2500 kg 

 

Výhodou je, že tento stroj naložíte na vlek a odvezete do lesa za pick-upem. 
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Pohled na trakční naviják vpředu – na něm je nylonové lano, a zezadu na zadní štít + 

přibližovací naviják 
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Obrázky jsou pouze informativní ( obsahují i příplatkovou výbavu) 

 

Cena tohoto přibližovacího stroje je 86.000,- EUR bez DPH 

 

Doporučujeme zakoupit i trakční naviják, umístěný vepředu na stroji,  typ P15, 

s nosností max 2,3t s délkou lana 65metrů 10 mm za cenu 7.800,- EUR bez DPH 

( dodávaný bez lan) 

 

Celková cena i s trakčním navijákem je 93.800,- EUR bez DPH 

 
K tomuto stroji si můžete za příplatek vybrat ještě tuto výbavu na přání: 

➢ Různé druhy lanových kladek na štítu 

➢ Naviják Adler EHY7 – s tažnou silou 7 tun, nebo Adler EHY8 – s tažnou silou 8tun 

➢ Přední naviják jako pomocný nebo trakční s tažnou silou 0 – 2,3 tuny s délkou lana 65m 10ky 

➢ Tříbodový závěs v zadní části 

➢ Lano 12mm  

 

Přívěsný vozík na lesní pásový stroj CTL 250FR  je za cenu 4.650,-€ bez DPH 
     

Dodací lhůta jsou 5 měsíců od zaplacení zálohy. 

Záloha je 13% z ceny stroje při podpisu smlouvy. 

Stroj bude předán ve výrobním závodě Wolfegg a dodán po zaplacení celkové ceny. 

Záruka je 1000 Mth/ nebo jeden rok. 

Platnost nabídky 2 měsíce. 
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