
ALSTOR 840 PRO MADE IN

S W E D E N



ALSTOR 840 PRO
hydrostatický kombi stroj

Model 840 PRO vychází z oceňovaných, robustních a osvědčených základů 
předchozích modelů 833 a 821 a byl vyvinut do podoby stroje, který přitahuje 
jak profesionální dodavatele prací, tak i samostatně hospodařícího vlastníka 
lesa s bezkonkurenční efektivitou v lese.
Stejně jako naše ostatní modely je 840 Pro vyroben ze švédské vysokopevnostní 
ocele a montovaný pomocí moderních technologií.

Plynulá hydrostatická převodovka zajišťuje efektivní a bezpečný pohyb ve všech 
situacích. Se zamčeným diferenciálem Alstor 8x8 doslova šplhá stroje po strmých 
cestách přes stromy a balvany. S odemčeným diferenciálem se zlepšuje schopnost 
zatáčení a stává se z něj ještě plynulejší stroj, aniž by v přírodě zanechal sebemenší
 stopu.

Alstor 840 Pro je skutečný kombinovaný stroj forwarder/harvester. Zadní klanice
lze jednoduše odstranit a na jeho 5m jeřáb lze vybavit malou harvestorovou 
hlavici k provádění probírek a výběrných těžeb v oblastech s obtížnými 
podmínkami. S modelem 840 Pro má operátor větší kontrolu, což výrazně
zlepšuje produktivitu. Nový podvozek je vysoce flexibilní nosič nákladu a 
poskytuje četné možnosti přizpůsobení a nové výzvy.

Nosnost:  3,000 kg
Délka: Standard 5.37 m/Long 5.77 m
Šířka:  1.57 m
Provozní hmotnost:  2,450 kg
Motor:  3-válec diesel, 25 hp
Elektrický systém: 12 V, 60 A generátor
Převodovka:  Hydrostatická převodovka s uzamykatelným diferenciálem
vpředu a vzadur, stálý pohon 8x8. Variabilní vysoké a nízké převody.
Brzdy:  pojezdová přes převodovku, parkovací mechanická kotoučová
Řízení:  posilovač řízení Orbitrol, naklápěcí sloupek řízení, 
Reverzní řízení a ovládání ve standardu.
Pneu: 25×12.5-10  8-pláten
Rychlost:  0–18 km/h
Hydraulický jeřáb:  Palms s dosahem 5,00 m / 300 kg zvedací síla nebo

 Palms s dosahem 5,40 m / 300 kg zvedací síla nebo
 Farma s dosahem 4,20 m / 320 kg zvedací síla

Pulzní harvestorová hlavice:  Tapio 160. Průměr řezu 25 cm. 
Hmotnost 230 kg. Měření délky s příslušným softwarem a včetně
protizávaží 1000 kg. 
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