The Smart Guy

Järkikaveri
ProSilva on markkinoiden kokonaistaloudellisin
ja ympäristöystävällisin metsäkone. Se on
järkevän ihmisen viisas valinta silloin, kun työ
on tehtävä tehokkaasti, jäljelle jääviä puita
varjellen ja metsäpohjaa säästäen.

Meille “mitä jos” tarkoittaa aina
mahdollisuutta uuden syntymiseen
Uutta voi syntyä vain, jos uskaltaa ajatella toisin. Tuotekehitystämme on alusta alkaen ohjannut rohkeus haastaa
olemassa oleva ja tehdä siitä parempaa. Meille ”mitä jos”
on aina innostava mahdollisuus jonkin uuden syntymiseen.

Kaikki, mutta ei mitään ylimääräistä
Kun metsäkoneen varma toimivuus ja kustannustehokas
tuottavuus ovat arvoasteikollasi korkeimmalla, on ProSilva
järkevä valinta aisapariksi työmaalle. Koneemme ovat
kokonaistaloudellisia, koska niissä on kaikki, mutta ei
mitään ylimääräistä. Ne lisäominaisuudet, jotka juuri
sinulle ovat työvälineessä tärkeimpiä, saat omaan
ProSilvaasi räätälöintinä.

Sinulle sopivin vaihtoehto
Meille on tärkeää, että uusi työvälineesi soveltuu täydellisesti juuri sinun työskentelytottumuksiisi. Siksi voit valita
koneeseesi esimerkiksi puomin ja harvesteripään juuri
oman käyttö- tai merkkimieltymyksesi mukaan. Myös
ohjaamoa voit varustella monipuolisesti sellaiseksi, että
siitä tulee sinulle maisemakonttori, jossa työskentely on
nautinto.

Markkinoiden kokonaistaloudellisin
ja ympäristöystävällisin metsäkone.
Täydellinen vaihtoehto myös jatkuvan
kasvatuksen metsänhoitoon.

S3
Keveys, ketteryys,
vakaus ja voima
samassa paketissa

S3 4x4 tekniset tiedot

S3-harvesterissa yhdistyy ylivoimaisella tavalla
metsäkoneen keveys, ketteryys, vakaus ja voima. Se on pikkujätti, jonka olemme virittäneet
suoriutumaan harvennuksista sekä energiapuun korjuusta tehokkaasti, taloudellisesti ja
lähes jälkiä jättämättä.

Pituus
Leveys
Korkeus
Maavara
Paino

Taloudellisuuden ja
tuottavuuden yhdistelmä

MITAT
Renkaat

700-sarja: edessä ja
takana 710/55-34
6480 mm
2820 mm
3400 mm
570 mm
14100 kg

MOOTTORI
Spesifikaatio
Teho
Vääntö

6-sylinterinen Cummins B6.7 EU stage V
186 kW
1152 Nm @ 1500 rpm

Rakenteeltaan yksinkertainen ja toimintavarma S3 on
kustannustietoisen urakoitsijan valinta. Koneen ylläpitokustannukset ovat alhaiset ja käyttötilanteeseen mukautuva hydrauliikan ohjaus tekee toiminnasta polttoainetaloudellista myös pienirunkoisissa kohteissa.
Mutta vaatimattomuus ei suinkaan kuvaa tätä harvesteria muutoin kuin polttoaineen kulutuksessa. Koneen
kuusisylinterinen moottori takaa vääntöä ja reserviä myös
vaativampiin korjuuolosuhteisiin. Siksi kone ei hakkuutyön
tuottavuudessa jää juurikaan isommista malleista jälkeen.
S3-harvesterin painopiste on ProSilvalle tyypilliseen
tapaan matala, joten koneen vakaus ja vetojärjestelmän
mahdollistama ympäristöystävällisyys ovat tässäkin
koneessa huippuluokkaa. Konetta on saatavana nelipyöräisenä tai kuusipyöräisenä, käyttötarkoituksesta ja
käyttäjän mieltymyksistä riippuen.

AJOVOIMANSIIRTO

Kerta kaikkiaan järkevä
kokonaisuus

AFM, Kesla, Keto, Logmax, Naarva, Waratah

ProSilvan tapa ajatella toisin tekee sen koneista markkinoiden kustannustehokkaimpia työvälineitä. Koneidemme
voittavia ominaisuuksia ovat esimerkiksi pyöräkohtainen
hydraulinen voimansiirto, komponenttien nerokas sijoittelu, pieni kääntösäde sekä markkinoiden matalin painopiste.

Siirtotapa
Vetovoima
Runko-ohjauksen kääntökulma

Hydrostaattinen
192 kN
+/- 47°

HYDRAULIIKKA
Spesifikaatio
Tuotto

Sähköohjattu, kuormantunteva
448 l/min @ 1600 rpm

NOSTURIVAIHTOEHDOT
Kesla 13-sarja
Logmer 10-sarja

9,5 / 10,5 m
10 / 11 m

HAKKUUPÄÄVAIHTOEHDOT

S3 4 4
x

S3 6x6 tekniset tiedot
MITAT
Renkaat

700-sarja: edessä 710/40-22.5,
takana 710/55-34
7230 mm
2820 mm
3400 mm
570 mm
15700 kg

Pituus
Leveys
Korkeus
Maavara
Paino
MOOTTORI
Spesifikaatio
Teho
Vääntö

6-sylinterinen Cummins B6.7 EU stage V
186 kW
1152 Nm @ 1500 rpm

AJOVOIMANSIIRTO
Siirtotapa
Vetovoima
Runko-ohjauksen kääntökulma

Hydrostaattinen
170 kN
+/- 47°

HYDRAULIIKKA
Spesifikaatio
Tuotto

Sähköohjattu, kuormantunteva
448 l/min @ 1600 rpm

NOSTURIVAIHTOEHDOT
Kesla 13-sarja
Logmer 10-sarja

9,5 / 10,5 m
10 / 11 m

HAKKUUPÄÄVAIHTOEHDOT
AFM, Kesla, Keto, Logmax, Naarva, Waratah

S3 6 6
x

S4
Edistyksellisin ja monikäyttöisin kaksiakselinen

Mielestämme koneen on toimittava tehokkaasti kaikissa olosuhteissa. Siksi varustimme myös
S4-harvesterimme ainutlaatuisella hydraulisella ajovoimansiirrolla, jonka ansiosta sen maastokyvykkyys on huippuluokkaa, työskentelitpä
pehmeiköllä tai vaikka vuoren rinteellä.

Vahvempi, fiksumpi, turvallisempi

S4-harvesteri on nelipyöräinen yleiskone, jonka käyttövarmuus ja turvallisuus ovat huippuluokkaa. Sen runkorakenne
on nosturin HD-lavetin osalta pikkuveljeään vahvempi, minkä ansiosta koneessa voi käyttää suurempia hakkuupäitä.
S4:n moottoritekniikka on varustettu kaksipumppuisella ratkaisulla. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että
hakkuupäätä ja nosturia voi käyttää yhtäaikaisesti maksimaalisella teholla eikä öljy lopu koskaan kesken, vaikka
useita toimintoja ajetaan samanaikaisesti.
Työskentelyolosuhteiltaan S4 hakee vertaistaan. Sen
ohjaamo on tilava ja ergonominen. Lisäksi koneessa on
taka-akselilla vakiovarusteena käytön vakautta ja mukavuutta lisäävät hydrauliset heilurivarret automaattisella
vakautuksella. Ohjaamon pituuskallistus suhteessa runkoon
on säädettävä, minkä ansiosta myös näkyvyys ohjaamosta
on paras mahdollinen. Nämä ominaisuudet yhdistettynä
automaattiseen kääntöön tekevät S4:stä parhaan mahdollisen työskentely-ympäristön.
Neljällä, halkaisijaltaan suurella pyörällä varustetulla
koneella syvä lumi ja jyrkät rinteet eivät ole ongelma, vaan
mahdollisuus. Tähän harvesteriin jykevää tehokkuutta ja
maasto-ominaisuuksia tuovat myös kuusisylinterinen moottori sekä mahdollisuus vaihtaa pyörien paikalle telastot.

S4 tekniset tiedot
MITAT
Renkaat

700-sarja: edessä ja
takana 710/70-34
6480 mm
2850 tai 3050 mm
3310 tai 3580 mm
700 mm
alk. 17200 kg

Pituus
Leveys
Korkeus
Maavara
Paino
MOOTTORI
Spesifikaatio
Teho
Vääntö

6-sylinterinen Cummins B6.7 EU stage V
186 kW
1152 Nm @ 1500 rpm

AJOVOIMANSIIRTO
Siirtotapa
Vetovoima
Runko-ohjauksen kääntökulma

Hydrostaattinen
max 192 kN
+/- 47°

HYDRAULIIKKA
Spesifikaatio
Tuotto

Sähköohjattu, kuormantunteva
2-pumppujärjestelmä
448+336 l/min @ 1600rpm

NOSTURIVAIHTOEHDOT
Kesla
Logmer

16-sarja
14-sarja

HAKKUUPÄÄVAIHTOEHDOT
AFM, Kesla, Keto, Logmax, Waratah

Kerta kaikkiaan järkevä
kokonaisuus
ProSilvan tapa ajatella toisin tekee sen koneista markkinoiden kustannustehokkaimpia työvälineitä. Koneidemme
voittavia ominaisuuksia ovat esimerkiksi pyöräkohtainen
hydraulinen voimansiirto, komponenttien nerokas sijoittelu, pieni kääntösäde sekä markkinoiden matalin painopiste.

S4

S5
Niille, jotka tarvitsevat
vähän enemmän kaikkea

S5-harvesteri on valintasi silloin, kun tarvitset
vähän enemmän kaikkea. Tähän harvesteriin
paketoimme nimittäin kaikki sen pikkuveljen
S3:n loistavat ominaisuudet, mutta lisäksi
suurensimme myös runkokomponentteja
mahdollistamaan suuremmat nosturit ja
hakkuupäät.

Ketteryyttä, tehokkuutta ja
työskentelyn mukavuutta

S5-harvesterissa on kaikki pikkuveljensä S3-mallin
erinomaiset ominaisuudet sekä tymäkästi tehoa. Sen
nosturialusta on vahvistettua HD-mallia, mikä mahdollistaa suurempien nostureiden ja hakkuupäiden käytön
harvesterissa turvallisesti.
Kuusipyöräisenä tämä harvesteri on vakaa ja käyttömukava. Mallin pyörästön ansiota on myös harvesterin
voittava ominaisuus eli sen erinomainen kantavuus pehmeällä alustalla. Lisäksi S5 on äärimmäisen maastoystävällinen kapeutensa ja alhaisen painopisteensä ansiosta.
S5-harvesterin ohjaamossa on ilo työskennellä, sillä
ohjaamon ergonomia, tilavuus ja näkyvyys ovat huippuluokkaa. Työskentelymukavuutta lisäävät entisestään
myös ohjaamon automaattinen kääntö sekä lisävarusteinen automaattinen vakautus.

Kerta kaikkiaan järkevä
kokonaisuus
ProSilvan tapa ajatella toisin tekee sen koneista markkinoiden kustannustehokkaimpia työvälineitä. Koneidemme
voittavia ominaisuuksia ovat esimerkiksi pyöräkohtainen
hydraulinen voimansiirto, komponenttien nerokas sijoittelu, pieni kääntösäde sekä markkinoiden matalin painopiste.

S5 tekniset tiedot
MITAT
Renkaat
Pituus
Leveys
Korkeus
Maavara
Paino

700-sarja: edessä 710/45-26.5,
takana 710/70-34
7440 mm
2840 mm
3500 mm
650 mm
18500 kg

MOOTTORI
Spesifikaatio
Teho
Vääntö

Cummins B6.7 EU Stage V
187 kW
1152 Nm @ 1500 rpm

AJOVOIMANSIIRTO
Siirtotapa
Vetovoima
Runko-ohjauksen kääntökulma

Hydrostaattinen
215 kN
+/- 47°

HYDRAULIIKKA
Spesifikaatio
Tuotto

Sähköohjattu, kuormantunteva,
yksipiirinen
448 l/min @ 1600 rpm

NOSTURIVAIHTOEHDOT
Kesla 16-sarja
Logmer 14-sarja

9 / 11 m
10 / 11 m

HAKKUUPÄÄVAIHTOEHDOT
AFM, Kesla, Keto, Logmax, Naarva, Waratah

S5

S6
Järeitä tehoja
haastavimpiin olosuhteisiin
Koska suuri on aina kaunista ja välillä myös
järkevää, päätimme kehittää työvälineen, joka
kuuluu mittakaavassaan markkinoiden järeimpiin. S6 on tehoharvesteri, joka suoriutuu yhtä
lailla harvennuksista kuin päätehakkuistakin.
Maastossa kuin maastossa, luonnollisesti.

Mestari metsässä –
maastossa kuin maastossa

S6-harvesterin erikoisuus ovat markkinoiden suurimmat,
34-tuumaisilla vanteilla varustetut pyörät, joita on mahdollisuus kasvattaa vieläkin suuremmiksi 42-tuuman takavanteilla. Nämä yhdessä vähentävät koneen maastoon kohdistuvaa pintapainetta sekä parantavat osaltaan työskentelyn
mahdollisuuksia vaativilla maapohjilla.
Koneen hydraulinen pyöräkohtainen voimansiirto parantaa
koneen maastokyvykkyyttä entisestään ja tehokas kuusisylinterinen moottori takaa tarvittavat tehot haastavimpiinkin
olosuhteisiin. Moottoriksi on valittavissa myös tehokkaampi
326-hevosvoimainen moottori, joka kantaa nimeä S6 HD..
S6 voidaan varustaa väkivahvalla 18-sarjan HD-nosturilla, minkä ansiosta suurimpienkin harvesteripäiden käyttö
on tällä työjuhdalla mahdollista. Koneen nykyaikainen,
ergonominen ohjaamo, ohjaamon kääntö, automaattinen
vakautus sekä automaattisesti vakaava heiluriakselisto
taka-akselilla tekevät työskentelystä tällä harvesterilla miellyttävää. Harvesterin älykäs elektroninen IQAN-ohjausjärjestelmä lisää työskentelyn tehokkuutta ja taloudellisuutta.
Kuljettajakohtaiset säätömahdollisuudet tekevät koneesta
joustavan työkalun jokaiselle yksilöllisesti.

S6 tekniset tiedot
MITAT
Renkaat
Pituus
Leveys
Korkeus
Maavara
Paino

700-sarja: edessä 750/55-26.5 tai 710/55-34,
takana 710/70-34
7882 mm
2980 tai 3050 mm
3310 tai 3580 mm
700 mm
alk. 20200 kg

MOOTTORI
Spesifikaatio
Teho
Vääntö

Cummins B6.7 EU stage V
187 kW
1152 Nm @ 1500 rpm

AJOVOIMANSIIRTO
Siirtotapa
Vetovoima
Runko-ohjauksen kääntökulma

Täysin hydrostaattinen
260 kN
+/- 47°

HYDRAULIIKKA
Spesifikaatio
Tuotto

Sähköohjattu, kuormantunteva
2‑pumppujärjestelmä
448 l/min + 336 l/min @ 1600 rpm

NOSTURIVAIHTOEHDOT
Kesla 16-sarja ja 18-sarja
Logmer 14-sarja

9 / 11 m
10 / 11 m

HAKKUUPÄÄVAIHTOEHDOT
AFM, Kesla, Keto, Logmax, Waratah

Kerta kaikkiaan järkevä
kokonaisuus
ProSilvan tapa ajatella toisin tekee sen koneista markkinoiden kustannustehokkaimpia työvälineitä. Koneidemme
voittavia ominaisuuksia ovat esimerkiksi pyöräkohtainen
hydraulinen voimansiirto, komponenttien nerokas sijoittelu, pieni kääntösäde sekä markkinoiden matalin painopiste.

S6

S6 HD tekniset tiedot
MITAT
Renkaat
Pituus
Leveys
Korkeus
Maavara
Paino

700-sarja: edessä 750/55-26.5 tai 710/55-34,
takana 710/70-34
7882 mm
2980 tai 3050 mm
3310 tai 3580 mm
700 mm
alk. 20200 kg

MOOTTORI
Spesifikaatio
Teho
Vääntö

Cummins B6.7 EU stage V
243 kW
1375 Nm @ 1500 rpm

AJOVOIMANSIIRTO
Siirtotapa
Vetovoima
Runko-ohjauksen kääntökulma

Täysin hydrostaattinen
260 kN
+/- 47°

HYDRAULIIKKA
Spesifikaatio
Tuotto

Sähköohjattu, kuormantunteva
2‑pumppujärjestelmä
448 l/min + 336 l/min @ 1600 rpm

NOSTURIVAIHTOEHDOT
Kesla 18-sarja
Logmer 14 ja 16-sarja

9 / 11 m
10 / 11 m

HAKKUUPÄÄVAIHTOEHDOT
AFM, Kesla, Keto, Logmax, Waratah

S6 HD

Järkikaveri
ProSilva on markkinoiden kokonaistaloudellisin ja
ympäristöystävällisin metsäkone. Se on järkevän
ihmisen viisas valinta silloin, kun työ on tehtävä
tehokkaasti, jäljelle jääviä puita varjellen ja
metsäpohjaa säästäen.

Teollisuustie 3
34600 RUOVESI
03 4724 300
prosilva@prosilva.fi
www.prosilva.fi

Katso lisää!

