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plastice, hârtia, sticla sau metalul, 
gropile de gunoi devenind chiar 
ele generatoare de energie, și 
masa verde rezultată în timpul 
defrișărilor controlate reprezintă 
un material pe care nu ne 
permitem să-l risipim.
Biomasa poate fi utilizată la 
obţinerea plăcilor conglomerate 
cu un grad mare de izolare termică 
sau ca și combustibil cu eficienţă 
energetică ridicată. Se obţine 
simplu și există tehnologiile 
necesare. Este momentul ca și 
în România să utilizăm eficient 
resturile lemnoase, indiferent de 
provenienţa lor. 

Există importatori de utilaje 
specifice acestei activităţi, care pot 
fi utilizate începând cu strângerea 
de pe teren sau la nivelul gropilor 
de gunoi, sortarea și prelucrarea lor 
și există producători de peleţi dar și 
de centrale performante destinate 
încălzirii unei locuinţe sau chiar a 
unei fabrici. Toate sunt disponibile 
în România și chiar dacă investiţia 
iniţială pare mare, în scurt timp 
aceasta se amortizează datorită 
costurilor de utilizare reduse. 

Utilaje Forestiere promovează  
tehologiile ECOnomice și 
ECOlogice. 7

FLASH

Compania finlandeză Logset a lan-
sat două noi harvester-uri cu opt roţi, 
din gama GTE, modelele 10H GTE și 
12H GTE Hybrid. Acestea sunt cele 
mai mari utilaje de recoltat constru-
ite vreodată de către Logset. Noile 
harvester-uri sunt special proiectate 
pentru a lucra cu consumuri minime 
de combustibil, fiind destinate mari-
lor spaţii împădurite, putând procesa 
eficient volume mari de lemn. Direc-
torul de vânzări al grupului Logset, 
Pascal Réty, a declarat: „De când am 
lansat primele modele cu opt roţi, mai 
mult de jumătate din producţia noas-
tră este destinată acestui tip de utilaje 
forestiere. Cererea de mașini mari es-
te în creștere continuă. Noile modele, 
rezistente și puternice, fac faţă tutu-
ror cerinţelor clienţilor noștri, indife-
rent din ce parte a lumii”. 

Logset 10H GTE 
Acest harvester cu opt roţi es-

te extrem de stabil pe teren abrupt. 
Anvelopele mari 750/26,5 au o ca-
pacitate superioară de rezistenţă. 
Mașina este echipată cu o macara 
Mesera 280 și un motor Agco Power 
de 7,4 l ce dezvoltă 300 CP. 10H GTE 
îndeplinește toate cerinţele mari-

lor operatori internaţionali pentru 
a prelucra copaci mai mari pe tere-
nuri dificile.

Logset 12H GTE Hybrid
Este un utilaj revoluţionar pentru 

industria forestieră, fiind dotat cu 
tehnologia de alimentare hibridă. 
Acţionarea electrică suplimentară, 
împreună cu motorul Agco Power de 
7,4 l oferă mai multă putere de lucru. 
Astfel, oferă un cuplu motor foarte 
mare de 2.000 Nm, disponibil chiar 
la turaţii normale de lucru. Combina-
ţia dintre motorul termic și sistemul 
hibrid poate oferi până la 520 CP. Mai 
mult decât atât, în dotarea standard 
este inclusă o macara de capacita-
te mare model Mesera 285 care cu 
siguranţă va oferi operatorului tot 
confortul necesar pentru a lucra efi-
cient și rapid. Roţile de mare diame-
tru 780/28,5 asigură o gardă la sol 
mai mare, oferind o stabilitate exce-
lentă și confort. Mașina este echipa-
tă un grup de pompare dublu cu o 
capacitate de 210 cc.

Datorită tehnologiei hibride con-
sumul este mai mic cu 25% faţă de 
utilajele cu motoare diesel de pute-
re similară.

Harvester

Logset lansează primele  
utilaje cu tehnologie hibridă


