
Siūlome įsigyti slovėnų gamybos hidraulinę miško traukimo gervę  

TAJFUN EGV 65 AHK: 

 

Pagaminimo metai 2012. Nenaudota.  

Slovėnų bendrovė TAJFUN PLANINA DOO yra didžiausias miško traukimo gervių gamintojas Europoje, 

parduodantis apie 50 000 vnt. skirtingų modelių kasmet. Produkcija išgarsėjusi kokybe ir ilgalaikiu 

tarnavimu. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=118&v=_who97LCewM  

 

Apie populiariausią TAJFUN gervę EGV 65 AHK: 

- nemažas korpuso svoris rodo jo tvirtumą, kas įtakoja ilgesnį tarnavimo laiką; 

- korpusas pilnai dažomas milteliniu būdu, prieš tai nusmėliuojant; 

- lengvas valdymas; 

- darbinis spaudimas 160 barų; 

- savarankiška hidraulinė sistema; 

- gervė pasiteisiteisinusi, kaip įspūdingas, universalus ir profesionalus miško ruošos mechanizmas. 

 

Techniniai duomenys: 

Traukiamoji jėga:   65kN - 6,5t; 

Stabdymo jėga:   81kN; 

Pavaros santykis:   1:10,8; 

Lyno sukimo greitis:   0,50-0,99 m/s; 

Maksimali būgno talpa (lyno storis/ilgis): 14mm/78m, 13mm/89m, 12mm/118m; 

Traktoriaus reikalinga galia:  37-66 kW (50-90 HP); 

Plotis:    1660 mm 

Ilgis:      670 mm 

Aukštis be lyno apsauginio atitvaro:  1660 mm 

Bendras aukštis:   2300 mm 

Svoris:      540 kg 

 

Standartiškai yra instaliuota:  

- 70 m specialus miško traukimo  lynas 6 F-V 12 mm (apsk. nutraukimo jėga 17,344 kg), 

- apatinis skriemulys,  

- 5-ių lamelių sankaba, 

- kabelinis valdymo pultas. 

 

Kaina be p.v.m.: 4990,-EUR (FCA Kazlų Rūda) 

Neskaičiuojame transporto nuo gamintojo (Slovėnija) iki 

Lietuvos 

 

Papildomai galima užsisakyti:  

- nuotolinio valdymo pultą, 

- viršutinį varomąjį skriemulį. 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=118&v=_who97LCewM


20. 3-jų taškų tvirtinimas su skirtingų 
kategorijų pločio reguliavimu ir patentuotu 

greitu atlaisvinimu; 

21. Didelis lyno būgnas; 
22. Stiprios pavaros grandinės; 

 

1. Laikiklis rąstų kėlimo kabliui ar kirviui; 

2. Laikiklis moto-pjūklui; 
3. 2-jų padėčių apsaugos grotelės; 

4. Stacionarios apsaugos grotelės su grandinių laikikliais; 

5. Grandinių kabinimo vietos; 
6. Platus, dvigubai sustiprintas skydas; 

7. Nuimamas apatinis priekabos kabinimo kaištis; 
8. Stabili rėmo konstrukcija, pagaminta iš kokybiško 

brangaus plieno St52.3 ir Domex; 

9. Atsparus dažų sluoksnis: gervės yra pilnai smėliuojamos 
ir dažomos milteliniu būdu; 

10. Apatinis skriemulys su lyno apsauga; 
11. Geras lynų vyniojimas - didelis atstumas tarp kabelio 

įtraukimo ritinio ir būgno centro padidina gerą kabelio 
suvyniojimą ir saugumą; 

12. Viršutinis padavimo skriemulys, dvigubai sumontuotas 

ant stabilios kolonėlės, su priežiūros nereikalaujančiais 
guoliais; 

13. Slydimo kyliai šonuose; 
14. Minimali sankabos sukibimo jėga 22kg; 

15. Laikiklis priekabos kabinimo kaiščiui korpuso šone; 

16. Stabili pavara su dvigubu tvirtinimu; 
17. 2 sulankstomos atraminės kojos; 

18. 2-jų padėčių viršutinis tvirtinimo kaištis; 
19. 2 uždengiamos įrankių dėžės; 

23. 5 sankabos plokštelės mažesniam sankabos užkaitimui; 
24. Stabdžio juosta su dideliu trinties paviršiumi mažesniam 

užkatimui; 

25. Guolių gamintojas: ; 
26. Stipri būgno sienelė; 

27. Kabelinis valdymo pultas pridedamas standartiškai. 

1. Laikiklis kabliui 

 

2. Laikiklis motopjūklui 

 

10. Apatinis skriemulys su apsauga 

 

12. Viršutinis padavimo skriemulys 

 

15. Priekabos kaištis ant laikiklio 

 

16. Pavara 

 

17. Atraminės kojos 

 

18. Viršutinis tvirtinimo kaištis 

 

19. Įrankių dėtuvės šonuose 

 

20. Šoninis tvirtinimo kaištis 

 

27. Kabelinis valdymo pultas 

 

 

Pagarbiai, 
Rytis Lukauskas 
mo.t.: +37061477661 


