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 Завдяки своїм параметрам та потужності (колісна база 2,5 м та потужність 

90 кВт), LKT 60 знайде застосування переважно під час вибіркових 

санітарних лісозаготівлях, а частково і в заходах по відновленню лісових 

насаджень. Розміри та вага машини LKT 60 близькі до основного типу LKT 

81 T, але її технологія та характеристики відповідають останнім вимогам 

сьогодення. У порівнянні з іншими моделями або марками, LKT 60 має 

величезну перевагу завдяки своїй низькій вазі та тиску на лісовий ґрунт, 

особливо це доцільно в національних парках та флішевих  районах (осадові 

грунти різних порід уламкового походження). 

 ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ 

Кабіна безпечна з сучасним дизайном забезпечує більший комфорт в 

експлуатації та забезпечує ідеальний огляд та кращу роботу оператора. 

 

Два гідравлічні шарнірні циліндри продовжують термін служби, 

покращують стійкість і міцність машини. 

 

Можливість дистанційної роботи для керування трактором спрощує роботу 

машини та підвищує безпеку при роботі. 
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 ГАБАРИТИ І ВАГА 

Довжина: 5 830 мм 

Ширина: 2 500 мм 

Висота: 2 920 мм 

Вага: 7 500 кг 

 КАБІНА 

Безпечна, гідравлічно відкидна, відповідає вимогам ROPS, FOPS, OPS , 

безпечне скло вікон, сидіння на механічній підвісці. 

 ДВИГУН 

Марка: CUMMINS, F3,8, 90 кВт, STG V. 

Тип: дизель, 4-тактний з турбокомпресором 

відповідає нормам EU 

Об’єм паливного баку: 90 л 

 ТРАНСМІСІЯ 

Гідростатична DANFOSS з двоступінчаста коробка DANA. Режим 

дорога/пересічна місцевість. Максимальна швидкість 38км/год 

 ЛЕБІДКА 

Тип: двобарабанна із вільним відмотуванням тросу 

привід від гідродвигуна DANFOSS. 

Керування: електрогідравлічне 

Тягове зусилля: 60 кН 

Швидкість намотування: 0,8 м/с 

Діаметр/довжина тросу: 12 мм / 90 м або 13 мм / 75 м 

 КЕРУВАННЯ 

Повногідравлічне сервокерування поворотом однієї частини рами відносно 

іншої на двох вертикальних штифтах за допомогою двох циліндрів (кермо 

+ джойстики), аксіальна система на великому осьвому підшипнику з 

можливістю блокування, система аварійного керування. Гідравлічна 

система SAUER-DANFOSS 

 МОСТИ 

Виробник DANA. Передній і задній мости фіксовані. З пластинчастим 

фрикційним блокуванням диференціала, керування електрогідравлічне, 

багатодискові закриті гальма, керовані системою SAFIM, з 

електрогідравлічним стоянковим гальмом. 

 ГІДРАВЛІЧНА СИСТЕМА 

Робочий тиск: 20 МПа 

Робочий об’єм подачі помпи 90 см3 / хв 

Об’єм гідравлічного баку: 100 л 

 ЕЛЕКТРИЧНА СИСТЕМА 

Напруга: 24 В 

Генератор змінного струму: 70 А/28 В 

Акумулятори: 12 В/50 А/год – 2 шт 

Стартер: 4,0 кВт/24 В 

 ЗАДНІЙ ЩИТ 

Відкидний, керований гідравлічно. З напрямними роликами та захисними 

арками 
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 ШИНИ 

Розмір: 480 / 65-28 

 ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ НА ВИМОГУ ЗАМОВНИКА 

o дистанційне керування лебідками і переміщенням машини 

- TERRA FUNK FA5 (система запуску - зупинки, управління 

лебідкою, регулювання дросельної заслінки) 

- TERRA FUNK FA7 (система запуску - зупинки, управління ходом 

машини, лебідки, регулювання заднього щитка та дросельної 

заслінки) 

o задній щит 

- нахил, система коромисел, низький монтаж з напрямними 

роликами та захисними дугами 

- нахил, система коромисел, низький монтаж з сферичними 

напрямними роликами, захисними дугами та обертовими осями 

- нахил, система коромисел, низький монтаж з сферичними 

направляючими роликами, захисні дуги 

- нахил, система коромисел, низький монтаж з сферичними 

напрямними роликами, захисними дугами та обертовими осями 

- нахил, система коромисел, із сферичними направляючими 

роликами та затискачем «klembank» 

o гідравлічний маніпулятор LIV 60T.56 з радіусом дії 5,6 м з 

можливістю скласти руку в транспортне положення з робочим 

тиском до 210 бар, включаючи опорну раму, гідравлічну муфту та 

електрогідравлічне управління в кабіні оператора, освітлення (2 шт.) 

на стрілі 

лісові кліщі GO 022 - для колоди невеликого розміру 

лісові кліщі GO 026 - для колоди середнього розміру 

лісові кліщі GO 037 - для великих розмірів колоди 

o гідравлічні захвати на передньому відвалі: призначені для 

захоплення колод та сортаменту під час роботи з деревиною, 

електрично управляються джойстиком 

o ящики для зберігання інструментів на передньому відвалі - 2 шт 

o кліматизація кабіни (кондиціонер) 

o обігрів Webasto 

o двобарабанна лебідка з тяговим зусиллям 2х80 кН, оснащена 

керамічними накладками з електрогідравлічною керованою ручною 

коробкою передач з максимальною швидкістю намотування 0,8 м / с 

(діаметр троса / довжина троса 12мм / 90, 13мм / 75м) 

o шини: Nokian 540/65 - 28 

o ланцюги проти ковзання діаметром 12 мм - пара 

o ланцюги проти ковзання діаметром 14 мм - пара 

o обертове робоче місце - сидіння з пневматичною підвіскою, 

підігрівом, електричним поворотом, 2 джойстика, педалі спереду та 

ззаду 

o механічне поворотне сидіння 

o сидіння з пневматичною підвіскою та підігрівом 

o магнітола з CD та USB-портом, 2 репродуктори 

o захист кабіни захисною залізною сіткою 
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на заднє скло 

на фасадні бокові вікна 2x 

на заднє бокове скло 1x 

на верхню частиню дверей 1x 

на нижню частину дверей 1x 

o світловий пандус на кабіні - робоче світлодіодне освітлення (4 × 2) 

o решітки безпеки в салоні 

o попередній нагрів двигуна (підігрів циркуляційної системи 

охолодження) 

o робочий насос 130 см3 / хв 

o робочий насос 147 см3 / хв 

o стяжка до причепа 10т 

o гідравлічна муфта - гідравлічні швидкі муфти (для живлення 

навісного обладнання, як: фрези, мульчувачі, привід та гальмування 

причепа) 

o витратомір палива 

o гідравлічне масло - БІО-масло замість мінерального 
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