
UUSI N6
HARVENNUSHAKKUUKONE

NISULA N6- TEKNISET TIEDOT

Moottori Agco Power, 4-syl / 4.9 l. 140 kw / 800 Nm

Paino 17 300 kg (telat ja ketjut päällä noin 18 600 kg)

Leveys 278 cm (telat päällä noin 290 cm)

Nosturi Nisula P100 -liikeratakuormain (10 m)
N6E -mallissa Palfinger S110 (10 m)

Kouravaihtoehdot Nisula 555H (vakio N6:ssa)
Nisula 335E+ (vakio N6e:ssä)
Muut vaihtoehdot:  
Nisula 500H, vesakkomurskain (N6e)N6

NISULA FOREST OY
Korjaamokuja 3
F-35600 Halli, Finland

www.nisulaforest.com

Puh. 010 289 2000
office@nisulaforest.com

facebook.com/nisulaforest

    

N6
Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. Kaikki tekniset tiedot ovat vain ohjeellisia.                                                             



Täysin uusi N6 tarjoaa menestyksen kaavan har-
vennushakkuille. N6 on todellinen harvennusko-
ne, joka edesauttaa koneen työllistämistä ympäri 
vuoden, myös turvemailla. On päivän selvää, että 
metsänomistajat eivät halua teettää harvennus-
hakkuita, varsinkaan kesäaikaan liian isoilla ko-
neilla. Se ei ole metsän eikä metsänomistajan 
etu. Koneen ympärivuotinen työllisyys on avain-
asemassa kannattavaan puunkorjuuseen.
  
Koneen tuottavuus harvennuksilla on sillä tasol-
la missä sen pitää olla ja jos lasket keskimääräi-
seksi tuntikulutukseksi harvennuksilla 10 litraa 
tunnissa, niin menestyksen kaava harvennuksille 
alkaa selvitä.

Se on täysin uusi Nisula N6

Uusi Nisula N6e on todella monipuolinen 
kone. Lyhyellä pääpuomilla varustettu Pal-
finger S110F96, 10 metrin ulottuvuudella 
tekee koneesta todella monipuolisen niin 
metsätöihin kuin tienvarsien hoitoon. Yh-
dessä Nisula 500-sarjan hakkuupään kans-
sa se on erinomainen harvennushakkuuko-
ne. Kun kone varustellaan uudella Nisula 
335E+ keräävällä energiakouralla, N6e:stä 
tulee todella kustannustehokas ja tuottava 
energiapuunkorjuukone. Uusi N6e on saata-
vana myös vesakkomurskaimella varustet-
tuna, joten yksi kone tarjoaa sinulle monta 
eri mahdollisuutta.

KATSO N6 ESITTELY

NISULA N6
UUDEN SUKUPOLVEN
HARVENNUSHAKKUUKONE

NISULA N6e
YKSI KONE, MONTA  
ERI MAHDOLLISUUTTA

NISULA 555H
Uuden sukupolven Nisula 555H 
-hakkuupää tarjoaa ainutlaatuisia 
ominaisuuksia harvennuksille ja 
pienirunkoisille päätehakkuille. Hak-
kuupään valmistuslaatu ja materiaalit 
ovat tuttua Nisula laatua, joiden ansi-
osta kouran paino on ominaisuuksiin 
nähden alhainen.

555H TARJOAA LUKUISIA  
UUSIA YKSITYISKOHTIA: 
1. Täysin uusi hydrauliikka  

150-250 l/min virtaukselle 
2. Uusi pituusmittauspaketti; mittapyörän hy-

draulinen nosto, kosketukseton anturointi 
3. Uusi paksuusmittaus; väljyksetön välitys, 

kosketukseton anturointi 
4. Patentoitu Nisula Goldfinger -veitsikatkaisu  

alle 10 cm rungoille (lisävaruste) 
5. Täysin uuden tyyppinen,  

tehokas Nisula NSU -sahalaitteisto  
19 cm3 :n sahanmoottorilla (Parker) 

6. Pulttikiinnitteinen sahakotelo,  
jossa teränvoitelusäiliö ja pumppu
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