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ALSTOR 822
Ideální lesní stroj pro všechny úkoly od mýtních těžeb až po 
první probírky a práce na podmáčených pozemcích

Nyní představujeme zbrusu nový Alstor 822, nástupce slavného modelu 
 Alstor 821. Vyrobený ve Švédsku představuje spolehlivý lesní stroj, který 
vydrží.
Alstor má konstrukci vyrobenou z vysokopevnostní oceli a celé hnací 
ústrojí je plně chráněno uvnitř podvozku. Kloubové řízení, velkorysá světlá
výška a náhon na osm kol vám umožní zvolit si v lese vždy kratší cestu,
čímž je provoz vysoce efektivní a pohodlný. Vysoká přepravní rychlost
umožňuje rychlý a efektivní přesun stroje mezi jednotlivými pracovišti.
Na delší vzdálenosti je doprava snadná, protože stačí běžné auto.
 
Alstor 822 má zbrusu nový přední podvozek a odnímatelná kluzná deska 
umožňuje rychlou a snadnou údržbu. Oblast obsluhy byla optimalizována 
díky většímu úložnému prostoru, rovné podlaze, vylepšené ergonomii a 
lepšímu přístupu při vstupu do stroje. Tažná síla je zvýšena díky novému 
motoru Yanmar 24 hp a nové konfiguraci CVT, která vám poskytne větší 
výkon a lepší kontrolu v nerovném terénu. Vylepšená hnací soustava 
poskytuje lepší brzdný výkon, snazší přístup pro údržbu a ještě lepší 
spolehlivost než dříve. Alstor má nyní nápravy vybavené diferenciálem 
s mechanickým zámkem, díky kterému je stroj agilnější, zlepšuje pohyb 
v lese a minimalizuje poškození půdy. Nový nákladový prostor má pevnější 
příčníky klanic a je navržen tak, aby usnadnil nakládání a vykládání a 
pevněji držel kmeny ve strmém terénu. Je také navržen tak, aby byl stroj 
flexibilnější pro budoucí přizpůsobení.
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Nosnost: 3000 kg
Celková délka: Standard 5,37 m
Šířka: 1,58 m
Provozní hmotnost:  2000 kg
Motor: 3-válec diesel 24 hk
Pohon:  CVT Variátor a 3-stupňová převodovka + zpátečka, 8 WD 
uzamykatelný diferenciál vpředu & vzadu,  boggie nápravy vyrobené z 
vysokopevnostní oceli s ozubenými koly a řetězy uloženými v olejové lázni
Brzdy:  Hydraulicky ovládané provozní brzdy + mech. parkovací brzda
Řízení: Posilovač řízení s orbitrolem, sklopný volant, ovládání reverzního
řízení.
Pneu:  25 x 12,5 - 10, 8-plátné (27” na přání)
Rychlost:  0-25 km/h
Hydraulický jeřáb: Std. Farma 3,8 m/350 kg zvedací síla
otočný rotátor.
Alternativa 1: Farma 4,2 m/320 kg zvedací síla, otočný rotátor
Alternativa 2: Palms 5,0 m/300 kg zvedací síla, otočný rotátor
 
Výběr správného stroje pro danou činnost, činí práci v lese efektivní a  
příjemnou. Pro testovací jízdy a další informace o výbavě a 
možnostech, kontaktujte svého nejbližšího prodejce.

Stroj na obrázcích může být vybaven extra příslušenstvím. 


