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Vahvan suosion saavuttanut
Ponsse BuffaloDual -yhdis-
telmäkone saa nyt rinnalleen
väkivahvan pikkuveljen. Buf-
faloDualin nerokkaat tekniset
ratkaisut sekä Wisentin keve-
ys ja ketteryys ovat nyt sa-
massa tehopakkauksessa:
WisentDualissa.

Tehokkuutta
koneketjujen rinnalle

Järeä kalusto päätehakkuille - kevyt ka-
lusto harvennushakkuille. Kuulostaako
tutulta? Entä jos tehokkuutta voisi edel-
leenkin lisätä ja silti toimia joustavammin
urakoijan muuttuvissa olosuhteissa?

Ponsse WisentDualin avulla parannat
ratkaisevasti kannattamattomien hakkui-
den tuottoa, sillä yhdistelmäkoneen pääo-
ma-, kuljetus-, huolto- sekä käyttökus-
tannuksissa säästöt ovat merkittäviä.
WisentDualin korjuukapasiteetti soveltuu
hyvin pienialaisille ja puustoltaan pienilä-
pimittaisille leimikoille. Näin järeämmät
korjuuketjut vapautuvat työskentelemään
paremmin tuottavilla korjuualueilla.

Tehokas hakkuukone

Hakkuukoneeksi varusteltuna WisentDual
ei häpeä moderneille yksioteharvestereille.
Kun vahvaan Ponsse K90Dual nosturiin
asennetaan Ponsse H53 harvesteripää
ja poistetaan kuormatilan rakenteet aina
takateliä myöten, saa kone aivan uuden,
kompaktin ja ketterän hakkuukoneen
muodon.

WisentDualin suunnittelussa on kiin-
nitetty erityistä huomiota sen vakauteen
ja tehokkuuteen myös järeillä hakkuilla.
Koneen lyhyen ja tukevan rakenteen,
voimakkaan moottorin ja tehokkaan
10 metrin ulottuman omaavan
nosturin ansiosta kaikki hakkuu-
kohteet voidaan korjata tehok-
kaasti yhdellä ja samalla koneella.

Täysiverinen
kuormatraktori

Ajotyössä suuri vetovoima, nosturin
teho ja kuormatilan koko tekevät Wisent-
Dualista täysiverisen kuormatraktorin.
Loppuun asti mietityn geometrian tuoma
ketteryys, tasapainoisuus ja tasainen
painojakauma takaavat sen, että Wisent-
Dual soveltuu puustoltaan ja maastoltaan
kaikenlaisiin korjuukohteisiin – aina peh-
meiltä turvemailta koville kivikkokankaille.

Tehokas, ketterä,
ympäristöystävällinen!

WisentDual perustuu markkinoilla suosittuun
Ponsse Wisent -kuormatraktoriin. Kovissa
olosuhteissa testattu Wisent luo vankan
pohjan yhdistelmäkoneiden moderneimmal-
le  tulokkaalle. Kompaktin WisentDualin
hydraulikapasiteetti, väkivahva K90Dual -
kuormain sekä Buffalo-

Dualissa hyviksi havaitut
tekniset ratkaisut luovat yh-
dessä hyvän perustan tuotta-
valle urakoinnille. WisentDualin
koko, paino ja tehokkuus ovat
hyvin sopusoinnussa nykyaikais-
ten ympäristö-vaatimusten kanssa.

Powered by
Mercedes-Benz

Voimanlähteenä on nelisylinterinen 130
kW tehon ja 675 Nm:n väännön jo alhai-
silla kierroksilla tarjoava Mercedes-Benz
OM 904 LA -dieselmoottori: takuulla riit-

Kaikki yhdellä
  koneella



WisentDualin ohjaamo on työympäristö
ammattilaisille, jotka arvostavat täydel-
listä mukavuutta, turvallisuutta ja ergo-
nomiaa.
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Opti 4G  yhdistää
älykkyyden ja
tehokkuuden

PC-pohjainen Ponsse Opti 4G
-mittalaitejärjestelmä on Wi-
sentDualin tehokkuuden pe-
rusta. Yli 20 vuoden kokemus

metsäkoneiden tietojärjestelmien
kehitystyöstä tiivistyy kuljettajan

työympäristössä helppokäyttöi-

Hakkuuvarustuksessa
WisentDualin takarungolta on
poistettu kaikki ylimääräinen
hakkuutyötä hankaloittava va-
rustus. Kuvan lisäpolttoainesäiliö
on lisävaruste.

Kaikissa olosuhteissa varma-
toimiseksi osoittautunut kou-
ran pikakiinnitysmekanismi on
olennainen osa toimivaa ko-
konaisuutta.

Edistyksellisten pika-
kiinnitysten ja asen-
nustelineen ansiosta
kouran vaihto käy kä-
den käänteessä.

tävästi tehoa ja vääntöä niin ajo -
kuin hakkuutyön hankalimpiinkin ti-
lanteisiin. Älykäs Ponsse OptiControl
ohjaa moottoria erittäin taloudellisesti,
siksi se onkin yksi markkinoiden

vähäruokaisimmista. Moottori
täyttää EUROMOT2/EPA2

päästörajat.

syytenä ja tehokkuutena. Täydellinen ap-
teerausautomatiikka helpottaa ja nopeuttaa
rungon käsittelyä. Työskentelymukavuutta
lisää myös OptiControl-järjestelmä, joka
ohjaa koneen moottoria, voimansiirtoa ja
nosturia. WisentDualin ergonominen oh-
jaamo luo todellisen näköalan tehokkaalle
työskentelylle.
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T E K N I S E T  T I E D O T

Valmistaja pidättää oikeudet teknisiin muutoksiin ja parannuksiin.
Kaikki Ponsse-metsäkoneet
valmistetaan Suomessa.

- Ponsse OptiControl ohjaa kaikkia koneen toimintoja
- OptiPC mahdollistaa täydelliset hakkuukoneen tietojärjestelmät

Ponsse WisentDual on varustettu runsailla vakiovarusteilla. Kysy
näistä, sekä lukuisista lisävarustevaihtoehdoista lisää myyjiltämme.

Mitat

Pituus hakkuukoneena:
Pituus kuormatraktorina:
Leveys (600/700 renkaat):
Maavara:

Kuormauskapasiteetti

Kuormain:
Kantavuus:
Kuormatilan poikkipinta-ala:
Kuormatilan pituus:

Hakkuukapasiteetti

Harvesteripää:
Teho:
Terälevyn pituus:
Katkaisuhalkaisija:
Syöttövoima:
Syöttönopeus:
Karsimaterät:
Avautuma:
Mittalaite:
Lisävarusteet mm:

Tekniikka

Moottori:
Teho:
Vääntömomentti:
Työpumppu:
Vetovoima:
Ajonopeus:
Polttoainesäiliön tilavuus:

8 570 mm
9 140 mm
2 640 / 2 840 mm
650 mm

K90Dual
12 000 kg
4,3 / 4,5 m2

4 040 (jatke 0-700 mm, lisävar.)

Ponsse H53
45 kW
640 mm
520 mm
18 kN
0 - 4 m/s
5 kpl
max 500 mm
Ponsse Opti 4G
Kannonkäsittely, värimerkkaus,
hydraulinen ketjunkiristin (Ponsse CT),
OptiOilControl

Mercedes-Benz OM 904 LA
130 kW
675 Nm (1 200 - 1 600 rpm)
145 cm3

160 kN
Vaihde 1: 0-9 km/h Vaihde 2: 0-28 km/h
130 l (lisäsäiliöllä 380 l, lisävar.)
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Ponsse Oyj

74200 Vieremä
Puh. (017) 768 461
Fax (017) 768 4690

www.ponsse.com




