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Max. vonóerő 20 kN (2 tonna)
Teljesítményigény: 11-22 kW (15-30 LE)
Kilincsműves fék
Mechanikus vezérlés
3-pont csatlakozás
Önsúly: 90 kg
Támasztólap szélesség: 0,9 m
Kötélvezető biztosítja a pontos csévélést

Opció: rádióvezérlés

Cikkszám                  LEÍRÁS
300018                     IGLAND 2001

300019                     IGLAND 2001
                               Kardántengely - Walterscheid 2200 /speciálisan csörlőkhöz 
                               Drótkötél  40 m / 8 mm  akasztóhoroggal, 6×26 IWRC
                               Csúszka, állítható lappal  2 db
                               Chocker lánc 1,5 m  / 2 db

                               OPCIÓS KIEGÉSZÍTŐK
095430                     T-100 rádió távirányítás, 1 funkció, hidraulikával
091442                     Motor fordulatszám vezérlő, csak T-100 rádióval együtt rendelhető!
022150                     olajkanna tartó
022151                     láncfűrész tartó

Kis méretű, megbízható erdészeti csörlő,kis teljesítményű 
traktorokra. Egyszerű konstrukció, egyszerű kezeléssel.
A dob elegendő kapacitással rendelkezik különböző 
vastagságú kötél használata esetén is.
A gép működtetése mechanikusan,kötéllel végezhető a 
traktor üléséről vagy a gép melletti, biztonságos 
távolságban.

IGLAND 2001

a dob belseje

anya a tengelykapcsoló 
feszítéséhez

Max. húzóerő/üres dobnál
Max. húzóerő/teli dobnál
Dobok száma:
Elméleti sodronykapacitás
Ajánlott sodrony méretek
Behúzási sebesség  540 1/perc TLT fordulatnál
Áttétel
Teljesítményigény
Fékező teljesítmény
Vezérlés
Tengelykapcsoló
Fék
Csatlakoztatás
Behajtó tengely magassága a talajtól
Magasság/Szélesség/Mélység(cm)
Önsúly - sodrony nélkül (kg)

20 kN ( 2,0 tonna)
8 kN ( 0,8 tonna)

1
62m/8 mm
50m/8 mm

0,66 - 1,56 m/s
1 : 5,18
11 kW

min. 2,5 tonna
mechanikus, kötéllel

cserélhető csúszótárcsák
kilincsműves 

3-pont
27 cm

97/90/37
90
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Vonóerő 30 kN (3 tonna)
Teljesítményigény: 22-37 kW (30-50 LE)
Kilincsműves fék
Mechanikus vezérlés
3-pont csatlakozás
Önsúly: 145 kg
Támasztólap szélesség: 1,0 m
Kötélvezető biztosítja a pontos csévélést

Opció: rádióvezérlés

Cikkszám                  LEÍRÁS
300960                   IGLAND 3001

300975                   IGLAND 3001
                               Kardántengely - Walterscheid 2200 /speciálisan csörlőkhöz 
                               Drótkötél  50 m / 9 mm  véghoroggal, 6×26 IWRC
                               Csúszka, állítható lappal  2 db
                               Chocker lánc 1,5 m  / 2 db

                               OPCIÓS KIEGÉSZÍTŐK
095230                   T-100 rádió távirányítás, 1 funkció, hidraulikával
091442                   Motor fordulatszám vezérlő, csak T-100 rádióval együtt rendelhető!
122079                   Felső görgő magas behúzási ponthoz
090378                   Olajelosztó szelep a traktorhoz, max. 55 l/perc 
022150                   Olajkanna tartó
022151                   Láncfűrész tartó

Szilárd és megbízható erdészeti csörlő, egyszerű feladatokra, 
kis teljesítményű traktorokhoz. Egyszerű konstrukció, egyszerű 
használattal.
A dob kapacitása lehetővé teszi különböző méretű kötelek 
használatát is.A gép mechanikusan,zsinórral működtethető
a traktor üléséből vagy a gép melletti biztonságos távolságból.

felső görgő

kötélvágó él 

IGLAND 3001

Max. húzóerő/üres dobnál
Max. húzóerő/teli dobnál
Dobok száma:
Elméleti sodronykapacitás
Ajánlott sodrony méretek
Behúzási sebesség  540 1/perc TLT fordulatnál
Áttétel
Teljesítményigény
Fékező teljesítmény
Vezérlés
Tengelykapcsoló
Fék
Csatlakoztatás
Behajtó tengely magassága a talajtól
Magasság/Szélesség/Mélység(cm)
Önsúly - sodrony nélkül (kg)

láncfűrész tartó

olajkanna tartó

30 kN ( 3,0 tonna)
11 kN ( 1,1 tonna)

1
71m/9 mm
50m/9 mm

0,61 - 1,67 m/s
1 : 5,18
22 kW

min. 3,75 tonna
mechanikus, kötéllel

cserélhető csúszótárcsák
kilincsműves 

3-pont
35 cm

115/100/37
145



Vonóerő 3,2 kN (3,2 tonna)
Teljesítményigény: 22-37 kW (30-50 LE)
Automata szalagfék
Mechanikus vezérlés
3-pont csatlakozás
Önsúly: 154 kg
Támasztólap szélesség: 1,0 m
Kötélvezető biztosítja a pontos csévélést

Opció: rádióvezérlés

Cikkszám                  LEÍRÁS
300020                     IGLAND 3201

300031                     IGLAND 3001
                               Kardántengely - Walterscheid 2200 /speciálisan csörlőkhöz 
                               Drótkötél  50 m / 9 mm  véghoroggal, 6×26 IWRC
                               Csúszka, állítható lappal
                               Chocker lánc 1,5 m  / 2 db

                               OPCIÓS KIEGÉSZÍTŐK
095225                     T-100 rádió távirányítás, 2 funkció, hidraulikával,nyomás alatt oldható  
                                  gyorscsatlakozókkal
091442                     Motor fordulatszám vezérlő, csak T-100 rádióval együtt rendelhető!
022120                     Nyomásszabályozó - Csak motorford. vezérlővel együtt rendelhető!
090378                     Olajelosztó szelep a traktorhoz, max. 55 l/perc 
022150                     Olajkanna tartó
022151                     Láncfűrész tartó

Szilárd és megbízható erdészeti csörlő, egyszerű feladatokra, 
kis teljesítményű traktorokhoz. Egyszerű konstrukció, egyszerű 
használattal.A gép automata biztonsági fékkel szerelt.
A dob kapacitása lehetővé teszi különböző méretű drótkötelek 
használatát is.A gép mechanikusan,zsinórral működtethető
a traktor üléséből vagy a gép melletti biztonságos távolságból.

(AUTOMATIKUS BIZTONSÁGI FÉKKEL)

láncfűrész tartó

anya a tengelykapcsoló feszítéséhez

állítható fékezőerő 

IGLAND 3201

Max. húzóerő/üres dobnál
Max. húzóerő/teli dobnál
Dobok száma:
Elméleti sodronykapacitás
Ajánlott sodrony méretek
Behúzási sebesség  540 1/perc TLT fordulatnál
Áttétel
Teljesítményigény
Fékező teljesítmény
Vezérlés
Tengelykapcsoló
Fék
Csatlakoztatás
Behajtó tengely magassága a talajtól
Magasság/Szélesség/Mélység(cm)
Önsúly - sodrony nélkül (kg)

32 kN ( 3,2 tonna)
11,1 kN ( 1,1 tonna)

1
78m/9 mm; 62m/10mm(ISO6687)

50m/9 mm
0,61 - 1,74 m/s

1 : 5,18
21 kW

 40kW/4,0 tonna
mechanikus, kötéllel

cserélhető csúszótárcsák
automata biztonsági szalagfék

3-pont
35 cm

115/100/35
154
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Vonóerő 35 kN (3,5 tonna)
Teljesítményigény: 26-52 kW (35-70 LE)
Kilincsműves fék
Mechanikus vezérlés
3-pont csatlakozás
Önsúly: 200 kg
Támasztólap szélesség: 1,22 m
Kötélvezető biztosítja a pontos csévélést
Szerszámtartó doboz

Opció: rádióvezérlés

Cikkszám                LEÍRÁS
300740                     IGLAND 3501

300741                     IGLAND 3501
                               Kardántengely - Walterscheid 2200 /speciálisan csörlőkhöz 
                               Drótkötél  50 m / 9 mm  véghoroggal, 6×26 IWRC
                               Csúszka, állítható lappal  2 db
                               Chocker lánc 1,5 m  / 2 db

                               OPCIÓS KIEGÉSZÍTŐK
095440                     T-100 rádió távirányítás, 1 funkció, hidraulikával
091442                     Motor fordulatszám vezérlő, csak T-100 rádióval együtt rendelhető!
090378                     Olajelosztó szelep a traktorhoz, max. 55 l/perc 
022150                     Olajkanna tartó
022151                     Láncfűrész tartó

Erős és megbízható erdészeti csörlő, általános feladatokra, 
kisebb teljesítményű traktorokhoz.A magas behúzási pont a 
rönk jobb megemelését biztosítja a csévélés során.
A gép mechanikusan,zsinórral működtethető a traktor üléséből 
vagy a gép melletti biztonságos távolságból.
A speciális ,csuklós támasztólap simább behúzást eredményez 
amikor a rönköt tuskókon vagy köveken húzza át.
A felső behúzási pont és a dob nagyobb távolsága miatt a 
drótkötél egyenletesebben oszlik el a dobon.

IGLAND 3501

csuklós támasztólap

magas és alacsony    
behúzási pontok

szerszámtartó

Max. húzóerő/üres dobnál
Max. húzóerő/teli dobnál
Dobok száma:
Elméleti sodronykapacitás
Ajánlott sodrony méretek
Behúzási sebesség  540 1/perc TLT fordulatnál
Áttétel
Teljesítményigény
Fékező teljesítmény
Vezérlés
Tengelykapcsoló
Fék
Csatlakoztatás
Behajtó tengely magassága a talajtól
Magasság/Szélesség/Mélység(cm)
Önsúly - sodrony nélkül (kg)

35 kN ( 3,5 tonna)
11 kN ( 1,1 tonna)

1
71m/9 mm
50m/9 mm

0,61 - 1,67 m/s
1 : 5,18
22 kW

37,5 kN/3,75 tonna
mechanikus, kötéllel

cserélhető csúszótárcsák
kilincsműves 

3-pont
35 cm

115/100/37
200



Vonóerő 40 kN (4 tonna)
Teljesítményigény: 30-52 kW (40-70 LE)
Kilincsműves fék
Mechanikus vezérlés
3-pont csatlakozás
Önsúly: 197 kg
Támasztólap szélesség: 1,25 m
Kötélvezető biztosítja a pontos csévélést
Állítható TLT magasság

Opció: rádióvezérlés

Cikkszám               LEÍRÁS
300700                     IGLAND 4001

300711                     IGLAND 4001
                               Kardántengely - Walterscheid 2200 /speciálisan csörlőkhöz 
                               Drótkötél  50 m / 10 mm  horoggal, 6×26 IWRC
                               Csúszka, állítható lappal  2 db
                               Chocker lánc 1,5 m  / 2 db

                               OPCIÓS KIEGÉSZÍTŐK
095230                     T-100 rádió távirányítás, 1 funkció, hidraulikával
091442                     Motor fordulatszám vezérlő, csak T-100 rádióval együtt rendelhető!
134160                     Felső görgő, magas behúzási ponthoz
090378                     Olajelosztó szelep a traktorhoz, max. 55 l/perc 
022150                     Olajkanna tartó
022151                     Láncfűrész tartó

Erőteljes,szilárd és megbízható erdészeti csörlő, kiváló 
teljesítménnyel. 
Egyszerű konstrukció, egyszerű használattal, kis és közepes 
méretű traktorokhoz.
A dob kapacitása lehetővé teszi különböző méretű drótkötelek 
használatát is.A gép mechanikusan,zsinórral működtethető
a traktor üléséből vagy a gép melletti biztonságos távolságból.
opciósan, állítható magasságú TLT ponttal szerelhető, ami 
lehetővé teszi igen sokféle traktoron történő haszálatát.

behajtótengely állítható magassággal

állítható fékezőerő 

felső görgő a magas 
behúzási ponthoz(opció)

IGLAND 4001

Max. húzóerő/üres dobnál
Max. húzóerő/teli dobnál
Dobok száma:
Elméleti sodronykapacitás
Ajánlott sodrony méretek
Behúzási sebesség  540 1/perc TLT fordulatnál
Áttétel
Teljesítményigény
Fékező teljesítmény
Vezérlés
Tengelykapcsoló
Fék
Csatlakoztatás
Behajtó tengely magassága a talajtól
Magasság/Szélesség/Mélység(cm)
Önsúly - sodrony nélkül (kg)

40 kN ( 4,0 tonna)
16 kN ( 1,6 tonna)

1
73m/10 mm
50m/10 mm

0,67 - 1,66 m/s
1 : 5,18
29 kW

min.50kN/ 5,0 tonna
mechanikus, kötéllel

cserélhető csúszótárcsák
kilincsműves 

3-pont
42 cm(állítható,4 helyzet)

132/125/43
197
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Vonóerő 42 kN (4,2 tonna)
Teljesítményigény: 30-52 kW (40-70 LE)
Automatikus szalagfék
Mechanikus vezérlés
3-pont csatlakozás
Önsúly: 206 kg
Támasztólap szélesség: 1,25 m
Kötélvágó és extra akasztóhelyek a 
támasztólapon
Kötélvezető biztosítja a pontos csévélést
Állítható TLT magasság

Opció: rádióvezérlés
          

Cikkszám               LEÍRÁS
300060                     IGLAND 4201

300071                     IGLAND 4201
                               Kardántengely - Walterscheid 2200 /speciálisan csörlőkhöz 
                               Drótkötél  50 m / 10 mm  horoggal, 6×26 IWRC
                               Csúszka, állítható lappal  2 db
                               Chocker lánc 1,5 m  / 2 db

                               OPCIÓS KIEGÉSZÍTŐK
095226                     T-100 rádió távirányítás, 2 funkció, hidraulikával
091442                     Motor fordulatszám vezérlő, csak T-100 rádióval együtt rendelhető!
134160                     Felső görgő, magas behúzási ponthoz
090378                     Olajelosztó szelep a traktorhoz, max. 55 l/perc 
022150                     Olajkanna tartó
022151                     Láncfűrész tartó
153009                     felső ellenőrző ablak,ráccsal

(AUTOMATIKUS BIZTONSÁGI FÉKKEL)

Robosztus,szilárd,hatékony és jól kialakított erdészeti csörlő, a 
rönkök rakodási helyre húzásához. A gép automatikus 
biztonsági szalagfékkel szerelt ami még felhasználóbarátabbá 
és rugalmasabban használhatóvá teszi a szállítás kezdetétől a 
végéig. A különlegesen egyszerű kezelhetősége miatt, kezdők 
is kiválóan használhatják.A gép a teljes egészében hegesztett 
szerkezete miatt minimális szervizelést igényel. A megfelelő 
kiegészítőkkel felszerelve ez a csörlő kiváló választás lehet 
azoknak akik egy professzionális csörlőt szeretnének kisebb 
méretekkel.

2 csatornás rádió távirányító
(opció)

IGLAND 4201

Max. húzóerő/üres dobnál
Max. húzóerő/teli dobnál
Dobok száma:
Elméleti sodronykapacitás
Ajánlott sodrony méretek
Behúzási sebesség  540 1/perc TLT fordulatnál
Áttétel
Teljesítményigény
Fékező teljesítmény
Vezérlés
Tengelykapcsoló
Fék
Csatlakoztatás
Behajtó tengely magassága a talajtól
Magasság/Szélesség/Mélység(cm)
Önsúly - sodrony nélkül (kg)

felső görgő(opció)

42 kN ( 4,2 tonna)
15 kN ( 1,5 tonna)

1
77m/10 mm; 62m/11mm(ISO6687)

50m/10 mm
0,67 - 1,71 m/s

1 : 5,18
28 kW

 52kW/5,2 tonna
mechanikus, kötéllel

cserélhető csúszótárcsák
automata biztonsági szalagfék

3-pont
42 cm,állítható(4 pozíció)

132/125/43
206

ellenőrző ablak(opció)



Vonóerő 45 kN (4,5 tonna)
Teljesítményigény: 26-52 kW (35-70 LE)
Kilincsműves fék
Mechanikus vezérlés
3-pont csatlakozás
Önsúly: 260 kg
Támasztólap szélesség: 1,5 m
Kötélvezető biztosítja a pontos csévélést

Opció: rádióvezérlés

Cikkszám                  LEÍRÁS
300052                     IGLAND 4501

300054                     IGLAND 4501
                               Kardántengely - Walterscheid 2200 /speciálisan csörlőkhöz 
                               Drótkötél  50 m / 10 mm  véghoroggal, 6×26 IWRC
                               Csúszka, állítható lappal  2 db
                               Chocker lánc 1,5 m  / 2 db

                               OPCIÓS KIEGÉSZÍTŐK
095229                     T-100 rádió távirányítás, 1 funkció, hidraulikával
091442                     Motor fordulatszám vezérlő, csak T-100 rádióval együtt rendelhető!
090378                     olajelosztó szelep a traktorhoz, max. 55 l/perc 
022150                     olajkanna tartó
022151                     láncfűrész tartó

magas és alacsony    
behúzási pontok

lánctartó és kötélvágó 
él a támasztólapon

csuklós támasztólap

Max. húzóerő/üres dobnál
Max. húzóerő/teli dobnál
Dobok száma:
Elméleti sodronykapacitás
Ajánlott sodrony méretek
Behúzási sebesség  540 1/perc TLT fordulatnál
Áttétel
Teljesítményigény
Fékező teljesítmény
Vezérlés
Tengelykapcsoló
Fék
Csatlakoztatás
Behajtó tengely magassága a talajtól
Magasság/Szélesség/Mélység(cm)
Önsúly - sodrony nélkül (kg)

Erős és megbízható erdészeti csörlő, általános feladatokra, 
közepes teljesítményű traktorokhoz. A magas behúzási pont a 
rönk jobb megemelését biztosítja a csévélés során.
A gép mechanikusan,zsinórral működtethető a traktor üléséből 
vagy a gép melletti biztonságos távolságból.
A speciális ,csuklós támasztólap simább behúzást eredményez 
amikor a rönköt tuskókon vagy köveken húzza át.
A felső behúzási pont és a dob nagyobb távolsága miatt a 
drótkötél egyenletesebben oszlik el a dobon.

IGLAND 4501

45 kN ( 4,5 tonna)
17,5 kN ( 1,75 tonna)

1
 73 m/10 mm
60m/10 mm

0,67 - 1,66 m/s
1 : 5,18
21 kW

 min. 56kN / 5,6 tonna
mechanikus, kötéllel

cserélhető csúszótárcsák
kilincsműves

3-pont
50 cm

192/152/61
260
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Vonóerő 50 kN (5 tonna)
Teljesítményigény: 37-60 kW (50-80 LE)
Kilincsműves fék
Mechanikus vezérlés
3-pont csatlakozás
Önsúly: 285 kg
Támasztólap szélesség: 1,50 m
Kötélvezető biztosítja a pontos csévélést
Állítható TLT magasság

Opció: rádióvezérlés

Cikkszám                  LEÍRÁS
300720                     IGLAND 5001

300735                     IGLAND 5001
                               Kardántengely - Walterscheid 2300 /speciálisan csörlőkhöz 
                               Drótkötél  50 m / 11 mm  horoggal, 6×26 IWRC
                               Csúszka, állítható lappal  2 db
                               Chocker lánc 2,0 m  / 2 db

                               OPCIÓS KIEGÉSZÍTŐK
095230                     T-100 rádió távirányítás, 1 funkció, hidraulikával
091442                     Motor fordulatszám vezérlő, csak T-100 rádióval együtt rendelhető!
153065                     Felső görgő, magas behúzási ponthoz
090378                     Olajelosztó szelep a traktorhoz, max. 55 l/perc 
022150                     Olajkanna tartó
022151                     Láncfűrész tartó

Erőteljes,szilárd és megbízható erdészeti csörlő, kiváló 
munkateljesítménnyel. 
Egyszerű konstrukció, egyszerű használattal, kis és közepes 
méretű traktorokhoz.
A nagy dobkapacitás lehetővé teszi különböző méretű 
drótkötelek használatát is.A gép mechanikusan,zsinórral 
működtethetőa traktor üléséből vagy a gép melletti 
biztonságos távolságból.Opciósan, állítható magasságú TLT 
ponttal szerelhető, ami lehetővé teszi igen sokféle traktoron 
történő haszálatát.

IGLAND 5001

Max. húzóerő/üres dobnál
Max. húzóerő/teli dobnál
Dobok száma:
Elméleti sodronykapacitás
Ajánlott sodrony méretek
Behúzási sebesség  540 1/perc TLT fordulatnál
Áttétel
Teljesítményigény
Fékező teljesítmény
Vezérlés
Tengelykapcsoló
Fék
Csatlakoztatás
Behajtó tengely magassága a talajtól
Magasság/Szélesség/Mélység(cm)
Önsúly - sodrony nélkül (kg)

50 kN ( 5,0 tonna)
20 kN ( 2,0 tonna)

1
 83m / 11mm
50m/11 mm

0,63 - 1,62 m/s
1 : 6

37 kW
 min. 62,5kN / 6,2 tonna

mechanikus, kötéllel
cserélhető csúszótárcsák

kilincsműves
3-pont

40 cm, állítható(4 pozíció)
148/150/46

285

lánctartó és kötélvágó 
él a támasztólapon

felső görgő

anya a tengelykapcsoló 
feszítéséhez



Vonóerő 55 kN (5,5 tonna)
Teljesítményigény: 45-69 kW (60-95 LE)
Automata szalagfék
Mechanikus vezérlés
3-pont csatlakozás
Önsúly: 310 kg
Támasztólap szélesség: 1,5 m
Kötélvezető biztosítja a pontos csévélést
1:6 áttétellel
Kettős tengelykapcsoló
Opció: rádióvezérlés

Cikkszám                  LEÍRÁS
300925                     IGLAND 55A

300926                     IGLAND 55A
                               Kardántengely - Walterscheid 2300 /speciálisan csörlőkhöz 
                               Drótkötél  50 m / 11 mm  véghoroggal, 6×26 IWRC
                               Csúszka, állítható lappal  3 db
                               Chocker lánc 2,0 m  / 3 db

                            OPCIÓS KIEGÉSZÍTŐK
153212                     Elektro-hidraulika,LHP saját olajtartály szivattyúval (áttétel 1:6)
153213                     Elektro-hidraulika,LHP saját olajtartály szivattyúval (áttétel 1:10,36)
091174                     T-100 rádió távirányítás, 2 funkció,(nem tartalmazza a hidraulikát, rendelhető: 153212 vagy 153213)
091442                     Motor fordulatszám vezérlő, csak T-100 rádióval együtt rendelhető!
022119                     Nyomásszabályozó - Csak motorford. vezérlővel együtt rendelhető!
153214                     Ellenőrző ablak a gép tetején,ráccsal
164020                     Pótkocsi csatlakoztatás
134160                     felső görgő, magas behúzási ponthoz
090378                     olajelosztó szelep a traktorhoz, max. 55 l/perc 
022150                     olajkanna tartó
022151                     láncfűrész tartó
153501                     Lassítóhajtómű (áttétel 1:10,3)
153507                     Feszítőgörgő a dobon a jobb csévélési tulajdonságokhoz

                             OPCIÓS KIEGÉSZÍTŐK ,CSAK GYÁRI BEÉPÍTÉSSEL
153210                     Lassítóhajtómű (áttétel 1:10,3)
153211                     hidraulikus fék
153217                     PULLMATIC /rádióirányítással

Erőteljes egy dobos erdészeti csörlő azoknek akik nagy mennyiségű 
rönköt akarnak felhalmozni. A különlegesen 
nagy dobkapacitás eltérő méretű és hosszúságú drótkötelek használatát 
teszi lehetővé.
Erős és egyszerű konstrukció, alacsony súlyponttal és nagyon
jó rálátással a gépre és a munkaterületre a traktor fülkéjéből.
A csörlő kettős kapcsolótárcsával szerelt ami nagyobb megbízhatóságot, 
kevesebb szervizelést és hosszabb élettartamot eredményez.
Az 1,5 m széles támasztólap ideális a helyszínen végzett munkához és 
kiváló támasztást ad a rönkök behúzása során.

PULLMATIC: az IGLAND által fejlesztett rendszer. A huzal adagolása          
                       kihúzáskor , a felső blokkba épített hidraulikus rendszerrel 
                       történik, ami erőteljesebb húzóhatást biztosít és meg-
                       könnyíti a kihúzást ha nehéz sodronyt vagy több chokert  
                       használ.

Vezérlőegység

PULLMATIC (opció)

anya a tengelykapcsoló feszítéséhez

IGLAND 55A

Max. húzóerő/üres dobnál
Max. húzóerő/teli dobnál
Dobok száma:
Elméleti sodronykapacitás
Ajánlott sodrony méretek
Behúzási sebesség  540 1/perc TLT fordulatnál
Lassítóhajtóművel
Áttétel
Teljesítményigény
Fékező teljesítmény
Vezérlés
Tengelykapcsoló
Fék
Csatlakoztatás
Behajtó tengely magassága a talajtól
Magasság/Szélesség/Mélység(cm)
Önsúly - sodrony nélkül (kg)

55 kN ( 5,5 tonna)
24 kN ( 2,4 tonna)

1
128m/10mm; 103m/11mm; 85m/12mm

50m/11 mm
0,76 - 1,73 m/s; 
0,44 - 1,00 m/s
1 : 6 ; 1:10,36
45 kW; 28kW

 min. 68,75 kN / 6,875 tonna
mechanikus, kötéllel

kettős cserélhető csúszótárcsák
automata biztonsági szalagfék

3-pont
55 cm

158/150/58
310
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Vonóerő 60 kN (6 tonna)
Teljesítményigény: 45-75 kW (60-100 LE)
Automata szalagfék
Mechanikus vezérlés
3-pont csatlakozás
Önsúly: 390 kg
Támasztólap szélesség: 1,73 m
Kötélvezető biztosítja a pontos csévélést
1:6 áttétellel
Kettős tengelykapcsoló
Állítható magasságú felső kötélvezető
Opció: rádióvezérlés

Cikkszám               LEÍRÁS
300910                     IGLAND 60

300912                     IGLAND 60
                               Kardántengely - Walterscheid 2300 /speciálisan csörlőkhöz 
                               Drótkötél  50 m / 11 mm  véghoroggal, 6×26 IWRC
                               Csúszka, állítható lappal  3 db
                               Chocker lánc 2,0 m  / 3 db

                               OPCIÓS KIEGÉSZÍTŐK
095040                     Elektro-hidraulika,LHP saját olajtartály szivattyúval (áttétel 1:6)
095041                     Elektro-hidraulika,LHP saját olajtartály szivattyúval (áttétel 1:10,36)
091174                     T-100 rádió távirányítás, 2 funkció,(nem tartalmazza a hidraulikát,   
                                                                                           rendelhető: 095040 vagy 095041) 
091442                     Motor fordulatszám vezérlő, csak T-100 rádióval együtt rendelhető!
022119                     Nyomásszabályozó - Csak motorford. vezérlővel együtt rendelhető!
153505                     Ellenőrző ablak a gép tetején(a teljes magasság 2,3 m-re változik)
164020                     Pótkocsi csatlakoztatás
022150                     Olajkanna tartó
022151                     Láncfűrész tartó
153501                     Lassítóhajtómű (áttétel 1:10,3)
153507                     Feszítőgörgő a dobon a jobb csévélési tulajdonságokhoz

                                OPCIÓS KIEGÉSZÍTŐK ,CSAK GYÁRI BEÉPÍTÉSSEL
153500                     Lassítóhajtómű (áttétel 1:10,3)
153506                     Hidraulikus fék - a visszacsúszás elkerülésére
153508                     PULLMATIC rádióirányítással

Erőteljes egy dobos erdészeti csörlő azoknek akik erős és megbízható csörlőt 
akarnak. A különlegesen nagy dobkapacitás eltérő méretű és hosszúságú 
drótkötelek használatát teszi lehetővé.
Erős és egyszerű konstrukció, alacsony súlyponttal és nagyon jó rálátással a 
gépre és a munkaterületre a traktor fülkéjéből.
A csörlő kettős kapcsolótárcsával szerelt ami nagyobb megbízhatóságot, 
kevesebb szervizelést és hosszabb élettartamot eredményez.
A széles támasztólap ideális a helyszínen végzett munkához és kiváló 
támasztást ad a rönkök behúzása során.

PULLMATIC: az IGLAND által fejlesztett rendszer. A huzal adagolása          
                        kihúzáskor , a felső blokkba épített hidraulikus rendszerrel 
                        történik, ami erőteljesebb húzóhatást biztosít és megkönnyíti
                        a kihúzást ha nehéz sodronyt vagy több chokerláncot használ.

2 csatornás rádió távirányító

állítható behúzási pont

IGLAND 60

Max. húzóerő/üres dobnál
Max. húzóerő/teli dobnál
Dobok száma:
Elméleti sodronykapacitás
Ajánlott sodrony méretek
Behúzási sebesség  540 1/perc TLT fordulatnál
Lassítóhajtóművel
Áttétel
Teljesítményigény
Fékező teljesítmény
Vezérlés
Tengelykapcsoló
Fék
Csatlakoztatás
Behajtó tengely magassága a talajtól
Magasság/Szélesség/Mélység(cm)
Önsúly - sodrony nélkül (kg)

60 kN ( 6,0 tonna)
26 kN ( 2,6 tonna)

1
128m/10mm; 103m/11mm; 85m/12mm

50m/11 mm
0,76 - 1,73 m/s; 
0,44 - 1,00 m/s
1 : 6 ; 1:10,36
49 kW; 31 kW

 min. 75 kN / 7,5 tonna
mechanikus, kötéllel

 cserélhető csúszótárcsák
automata biztonsági szalagfék

3-pont
50 cm

198/173/70
390

elektro-hidraulikus
vezérlés(opció)



Vonóerő 65 kN (6,5 tonna)
Teljesítményigény: 45-90 kW (60-120 LE)
Automata szalagfék
Elektro-hidraulikus vezérlés
3-pont csatlakozás
Önsúly: 615 kg
Támasztólap szélesség: 1,95 m
Kötélvezető biztosítja a pontos csévélést
Állítható magasságú felső kötélvezető
Elektrohidraulikus vezérlés önálló 
hidraulikarendszerrel
Nagy tárolókapacitású dobbal
Kiváló csévélési tulajdonságok
Opció: rádióvezérlés

Cikkszám              LEÍRÁS
300940                     IGLAND 65H
                        

                             OPCIÓS KIEGÉSZÍTŐK
091175                     T-100 rádió távirányítás, 2 funkció, hidraulikával
091442                     Motor fordulatszám vezérlő, csak T-100 rádióval együtt rendelhető!
022119                     Nyomásszabályozó - Csak motorford. vezérlővel együtt rendelhető! 
022150                     Olajkanna tartó
022151                     Láncfűrész tartó
164000                     Hidraulikusan állítható behúzási pont
164020                     Pótkocsi csatlakoztatás
164076                     Ellenőrző ablak a gép tetején
                            OPCIÓS KIEGÉSZÍTŐK ,CSAK GYÁRI BEÉPÍTÉSSEL

164120                    Hidraulikus fék - a visszacsúszás elkerülésére
164008                    PULLMATIC/ rádióirányítással

Erőteljes egy dobos erdészeti csörlő azoknek akik erős és megbízható 
csörlőt akarnak.Ez egy igazán professzionális csörlő, folyamatos, nehéz 
munkához,kiváló munkavégzési feltételekkel. A különlegesen nagy 
dobkapacitás eltérő méretű és hosszúságú drótkötelek használatát teszi 
lehetővé.Erős és egyszerű konstrukció, széles támasztólappal.
Az IGLAND 65H opciósan hidraulikusan állítható felső behúzási ponttal 
szerelhető.
A gép magas nyomású elektro-hidraulikus rendszerrel vezérelhető, 
önálló hidraulikarendszerrel.
PULLMATIC: az IGLAND által fejlesztett rendszer. A huzal adagolása          
                       kihúzáskor , a felső blokkba épített hidraulikus rendszerrel 
                       történik, ami erőteljesebb húzóhatást biztosít és meg-
                       könnyíti a kihúzást ha nehéz sodronyt vagy több choker- 
                        láncot használ.

Vezérlőegység

PULLMATIC  (opció)

állítható behúzási pont

IGLAND 65H

Max. húzóerő/üres dobnál
Max. húzóerő/teli dobnál
Dobok száma:
Elméleti sodronykapacitás
Ajánlott sodrony méretek
Behúzási sebesség  540 1/perc TLT fordulatnál
Áttétel
Teljesítményigény
Fékező teljesítmény
Vezérlés

Tengelykapcsoló
Fék
Csatlakoztatás
Behajtó tengely magassága a talajtól
Magasság/Szélesség/Mélység(cm)
Önsúly - sodrony nélkül (kg)

65 kN ( 6,5 tonna)
35,6 kN (3,65 tonna)

1
97m/12mm; 80m/13mm(ISO 6687)

50m/12 mm
0,64 - 1,2 m/s; 

1 : 9
46,2 kW(ISO 6687)

 min. 81 kN / 8,1 tonna
elektro-hidraulikus, magasnyomású 

vezérlés,önálló hidraulikarendszerrel
  csúszótárcsák

automata biztonsági szalagfék
3-pont
57 cm

230/195/82
615
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Vonóerő 85 kN (8,5 tonna)
Teljesítményigény: 66-103 kW (90-140 LE)
Automata szalagfék
Mechanikus vezérlés
3-pont csatlakozás
Önsúly: 880 kg
Támasztólap szélesség: 2,06 m
Kötélvezető biztosítja a pontos csévélést
Állítható magasságú felső kötélvezető
Elektrohidraulikus vezérlés önálló 
hidraulikarendszerrel
Nagy tárolókapacitású dobbal
Kiváló csévélési tulajdonságok
Kettős kapcsolótárcsa
Opció: rádióvezérlés

Cikkszám                  LEÍRÁS
300940                     IGLAND 85H

                               OPCIÓS KIEGÉSZÍTŐK
091175                     T-100 rádió távirányítás, 2 funkció, 13 pólusú csatlakozó
091442                     Motor fordulatszám vezérlő, csak T-100 rádióval együtt rendelhető!
022120                     Nyomásszabályozó - Csak motorford. vezérlővel együtt rendelhető! 
022150                     Olajkanna tartó
022151                     Láncfűrész tartó
184005                     Ellenőrző ablak a gép tetején
164000                     Hidraulikusan állítható behúzási pont
164020                     Pótkocsi csatlakoztatás

                                OPCIÓS KIEGÉSZÍTŐK ,CSAK GYÁRI BEÉPÍTÉSSEL

184008                     PULLMATIC rádióirányítással

Az IGLAND legerősebb egydobos csörlője.Nagyon erős és szilárd 
csörlő, nehéz munkák elvégzéséhez tervezve. A gép széles 
támasztólappal szerelt ami kiváló talajtámasztást biztosít és ideális 
rönkök halmozásához a rakodási területen.A nagyon jó dobkapacitás 
lehetővé teszi hogy mindíg az adott munkának megfelelő méretű 
drótkötelet használhassa. A gép kettős kuplunggal szerelt ami nagyobb 
megbízhatóságot, kevesebb szervizelést és hosszabb élettartamot 
eredményez.A csörlő konstrukciójának köszönhető a kiváló behúzási 
karakterisztika.
A 85H SPOOLMATIC csévélőegysége egyenletesen osztja el a 
drótkötelet a dobon ami egyenletes vontatást eredményez a behúzás 
folyamán..A csörlő opciósan, hidraulikus behúzási pont magasság- 
állítással szerelhető. A gép magas nyomású, elektro-hidraulikus 
rendszerrel vezérelhető, önálló olajtartállyal,szivattyúval.
PULLMATIC: az IGLAND által fejlesztett rendszer. A huzal adagolása          
                       kihúzáskor , a felső blokkba épített hidraulikus rendszerrel 
                       történik, ami erőteljesebb húzóhatást biztosít és meg-
                       könnyíti a kihúzást ha nehéz sodronyt vagy több choker 
                       láncot használ.

IGLAND 85H

Max. húzóerő/üres dobnál
Max. húzóerő/teli dobnál
Dobok száma:
Elméleti sodronykapacitás
Ajánlott sodrony méretek
Behúzási sebesség  540 1/perc TLT fordulatnál
Áttétel
Teljesítményigény
Fékező teljesítmény
Vezérlés

Tengelykapcsoló
Fék
Csatlakoztatás
Behajtó tengely magassága a talajtól
Magasság/Szélesség/Mélység(cm)
Önsúly - sodrony nélkül (kg)

SPOOLMATIC

elektro-hidraulikus
vezérlés

85 kN ( 8,5 tonna)
43,4 kN ( 4,34 tonna)

1
 100m/14mm
80m/12 mm

0,48 - 0,82 m/s; 
1 : 12,3

min. 51 kW
 min. 106 kN / 10,6 tonna

elektro-hidraulikus magas nyomású vezérlés, 
önálló hidraulikarendszerrel

kettős ,cserélhető csúszótárcsákkal
automata biztonsági szalagfék

3-pont,erősített felső bekötőpont
60 cm

230/206/80
880



Vonóerő 50 kN (5,0 tonna)/dob
Teljesítményigény: 52-81 kW (70-110 LE)
Automata szalagfék
Mechanikus vezérlés
3-pont csatlakozás
Önsúly: 683 kg
Támasztólap szélesség: 2,05 m
Kötélvezető biztosítja a pontos csévélést
Állítható magasságú felső kötélvezető
Elektrohidraulikus vezérlés
Nagy tárolókapacitású dobbal
Kiváló csévélési tulajdonságok
Lassú behúzásnál is nagy teljesítmény
Opció: rádióvezérlés

Az IGLAND legkisebb két dobos erdészeti csörlője. Ideális 
erdőritkításoknál, a begyűjtés megkönnyítésére.
A gépet univerzális traktorok szabványos 3-pontjához való 
csatlakoztatására tervezték.A behúzóerő mindkét dobon 5 t.
A kétdobos csörlők előnye hogy a terhelés eloszlik a két dob 
között, aminek eredményeként a rönkök könnyebben 
irányíthatók, jobbak és biztonságosabbak a munkavégzés 
körülményei.
PULLMATIC: az IGLAND által fejlesztett rendszer. A huzal adagolása          
                       kihúzáskor , a felső blokkba épített hidraulikus rendszerrel 
                       történik, ami erőteljesebb húzóhatást biztosít és meg-
                       könnyíti a kihúzást ha nehéz sodronyt vagy több choker  
                       láncot használ.

6 csatornás rádió távirányító

PULLMATIC (opció)

IGLAND 5002 Pento TL

Max. húzóerő/üres dobnál
Max. húzóerő/teli dobnál
Dobok száma:
Elméleti sodronykapacitás
Ajánlott sodrony méretek
Behúzási sebesség  540 1/perc TLT fordulatnál
Áttétel
Teljesítményigény
Fékező teljesítmény
Vezérlés

Tengelykapcsoló
Fék
Csatlakoztatás
Behajtó tengely magassága a talajtól
Magasság/Szélesség/Mélység(cm)
Önsúly - sodrony nélkül (kg)

kettős csigás propeller port

50 kN ( 5,0 tonna)/dob
26,5 kN (2,65 tonna)

2
118m/11mm; 97m/12mm(ISO 6687)

50m/11 mm
0,59 - 1,12 m/s; 

1 : 9,7
37 kW(ISO 6687)

 min. 62,5 kN / 6,25 tonna
elektro-hidraulikus, LH, 13 pólusú 

csatlakozó
  csúszótárcsás

automata biztonsági szalagfék
3-pont
38 cm

161/205/93
683       

Cikkszám               LEÍRÁS
300491                     IGLAND 5002 Pento TL

                               OPCIÓS KIEGÉSZÍTŐK
091178                     T-200 rádió távirányítás, 6 funkció
091442                     Motor fordulatszám vezérlő, csak T-200 rádióval együtt rendelhető!
090378                     olajelosztó szelep, 55 l/perc 

                                OPCIÓS KIEGÉSZÍTŐK ,CSAK GYÁRI BEÉPÍTÉSSEL

070988                    dupla csigás propeller port                   
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Vonóerő 60 kN (6,0 tonna)/dob
Teljesítményigény: 52-88 kW (70-120 LE)
Automata szalagfék
Mechanikus vezérlés
3-pont csatlakozás
Önsúly: 683 kg
Támasztólap szélesség: 2,05 m
Kötélvezető biztosítja a pontos csévélést
Állítható magasságú felső kötélvezető
Elektrohidraulikus vezérlés olajtartállyal
Nagy tárolókapacitású dobbal
Kiváló csévélési tulajdonságok
Lassú behúzásnál is nagy teljesítmény
Opció: rádióvezérlés

Cikkszám                  LEÍRÁS
300611                     IGLAND 6002 Pronto TL

                               OPCIÓS KIEGÉSZÍTŐK
091178                     T-200 rádió távirányítás, 6 funkció
091442                     Motor fordulatszám vezérlő, csak T-200 rádióval együtt rendelhető!
022119                     Nyomásszabályozó - Csak motorford. vezérlővel együtt rendelhető! 

                                OPCIÓS KIEGÉSZÍTŐK ,CSAK GYÁRI BEÉPÍTÉSSEL

165102                     PULLMATIC rádióirányítással

Az IGLAND 6 tonnás két dobos csörlője megfelel mindazoknak 
a nehéz kihívásoknak amiknek a professzionális erdészeti 
csörlők ki vannak téve.
A gépet univerzális traktorok szabványos 3-pontjához való 
csatlakoztatására tervezték. A gép vezérlése magas nyomású 
elektro-hidraulikával történik, saját olajtartállyal és szivattyúval, 
a traktor hidraulikarendszerétől függetlenül.Ezzel elkerülhető 
hogy a traktorból szennyezett olaj kerüljön a gép rendszerébe 
vagy a környezetbe. A nagy dobok miatt a vontatás jól kezelhető 
még nagy szakaszokon is.A vonóerő mindkét dobon 6 tonna.
A kétdobos csörlők előnye hogy a terhelés eloszlik a két dob 
között, aminek eredményeként a rönkök könnyebben 
irányíthatók, jobbak és biztonságosabbak a munkavégzés 
körülményei.
PULLMATIC: az IGLAND által fejlesztett rendszer. A huzal adagolása          
                       kihúzáskor , a felső blokkba épített hidraulikus rendszerrel 
                       történik, ami erőteljesebb húzóhatást biztosít és meg-
                       könnyíti a kihúzást ha nehéz sodronyt vagy több choker  
                       láncot használ.

6 csatornás rádió távirányító
(opció)

IGLAND 6002 Pronto TLP

Max. húzóerő/üres dobnál
Max. húzóerő/teli dobnál
Dobok száma:
Elméleti sodronykapacitás
Ajánlott sodrony méretek
Behúzási sebesség  540 1/perc TLT fordulatnál
Áttétel
Teljesítményigény
Fékező teljesítmény
Vezérlés

Tengelykapcsoló
Fék
Csatlakoztatás
Behajtó tengely magassága a talajtól
Magasság/Szélesség/Mélység(cm)
Önsúly - sodrony nélkül (kg)

PULLMATIC (opció)

60 kN ( 6,0 tonna)/dob
32,4 kN (3,24 tonna)

2
118m/11mm; 97m/12mm(ISO 6687)

50m/11-12 mm
0,60 - 1,11 m/s; 

1 : 9,7
44,8 kW(ISO 6687)

 min. 75 kN / 7,5 tonna
elektro-hidraulikus, LH, 13 pólusú 

csatlakozó
  csúszótárcsás

automata biztonsági szalagfék
3-pont
58 cm

185/220/93
838       



Vonóerő 90 kN (9,0 tonna)/dob
Teljesítményigény: min.52 kW (80 LE)
Automata szalagfék
Mechanikus vezérlés
3-pont csatlakozás
Önsúly: 722 kg
Támasztólap szélesség: 2,05 m
Kötélvezető biztosítja a pontos csévélést
Állítható magasságú felső kötélvezető
Elektrohidraulikus vezérlés olajtartállyal
Nagy tárolókapacitású dobbal
Kiváló csévélési tulajdonságok
Lassú behúzásnál is nagy teljesítmény
Kettős kapcsolótárcsa mindkét dobon

Opció: rádióvezérlés

Cikkszám                  LEÍRÁS
300621                     IGLAND 9002 Maxo TL

                               OPCIÓS KIEGÉSZÍTŐK
091178                     T-200 rádió távirányítás, 6 funkció
091442                     Motor fordulatszám vezérlő, csak T-200 rádióval együtt rendelhető!
022120                     Nyomásszabályozó - Csak motorford. vezérlővel együtt rendelhető! 

                                OPCIÓS KIEGÉSZÍTŐK ,CSAK GYÁRI BEÉPÍTÉSSEL

165102                     PULLMATIC rádióirányítással                     

Az IGLAND 9 tonnás két dobos csörlője megfelel mindazoknak a nehéz 
kihívásoknak amiknek a professzionális erdészeti csörlők ki vannak 
téve.
A gépet univerzális traktorok szabványos 3-pontjához való 
csatlakoztatására tervezték. A gép vezérlése magas nyomású
elektro-hidraulikával történik, saját olajtartállyal és szivattyúval, a traktor 
hidraulikarendszerétől függetlenül.Ezzel elkerülhető hogy a traktorból 
szennyezett olaj kerüljön a gép rendszerébe vagy a környezetbe. A 
nagy dobok miatt a vontatás jól kezelhető még nagy szakaszokon is.
A vonóerő mindkét dobon 9 tonna.
A kétdobos csörlők előnye hogy a terhelés eloszlik a két dob között, 
aminek eredményeként a rönkök könnyebben irányíthatók, jobbak és 
biztonságosabbak a munkavégzés körülményei.
PULLMATIC: az IGLAND által fejlesztett rendszer. A huzal adagolása          
                       kihúzáskor , a felső blokkba épített hidraulikus rendszerrel 
                       történik, ami erőteljesebb húzóhatást biztosít és meg-
                       könnyíti a kihúzást ha nehéz sodronyt vagy több chokert  
                       használ.

Vezérlőegység

IGLAND 9002 Maxo TLP

Max. húzóerő/üres dobnál
Max. húzóerő/teli dobnál
Dobok száma:
Elméleti sodronykapacitás
Ajánlott sodrony méretek
Behúzási sebesség  540 1/perc TLT fordulatnál
Áttétel
Teljesítményigény
Fékező teljesítmény
Vezérlés

Tengelykapcsoló
Fék
Csatlakoztatás
Behajtó tengely magassága a talajtól
Magasság/Szélesség/Mélység(cm)
Önsúly - sodrony nélkül (kg)

kettős csigás propeller port

90 kN ( 9,0 tonna)/dob
44,4 kN (4,44 tonna)

2
92m/14mm (ISO 6687)

50m/12 mm
0,30 - 0,61 m/s; 

1 : 19,5
33,8 kW(ISO 6687)

 min. 112,5 kN / 11,25 tonna
elektro-hidraulikus,magas nyomású 

vezérlés, önálló hidraulikarendszerrel, 13 
pólusú csatlakozó

 kettős csúszótárcsás
automata biztonsági szalagfék

3-pont
58 cm

185/220/95
950       

6 csatornás rádió távirányító
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IGLAND KÉTDOBOS CSÖRLŐ EGYSÉGEK CSIGAHAJTÓMŰVEL

IGLAND 5002 Pento

Elektro-hidraulikus vezérlés LH,lánckerék visszaforgatás,lánchajtás
13 pólusú csatlakozó, cseppmentes hidraulikus gyorscsatlakozók

IGLAND 6002 Pronto

Elektro-hidraulikus vezérlés, magas nyomású hidraulikával, 
önálló hidraulikarendszerrel(olajtartály,szivattyúval),a traktor 
hidraulikájától függetlenül.,
lánckerék visszaforgatás,hajtólánc,
13 pólusú csatlakozó

IGLAND 9002 Maxo

Elektro-hidraulikus vezérlés, magas nyomású hidraulikával, önálló 
hidraulikarendszerrel(olajtartály,szivattyúval),a traktor hidraulikájától függetlenül.,
lánckerék visszaforgatás,lánchajtás
13 pólusú csatlakozó

IGLAND TL 3-pont csatlakoztatás

Támasztólap 2,05 m szélességgel, egycsigás propeller 
porttal,csörlő csatlakoztatás kialakítással, védőkerettel, felső 
bekötővel.

Cikkszám                  
                               OPCIÓS KIEGÉSZÍTŐK
091178                     T-200 rádió távirányítás, 6 funkció
091442                     Motor fordulatszám vezérlő, csak T-200 rádióval együtt rendelhető!
022120                     Nyomásszabályozó - 5002 Pento, 9002 Maxo
022119                     nyomásszabályozó - 6002 Pronto
090378                     elosztószelep max, 55 l/p. áteresztés ( 5002 Pento)
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agrowolf.hu
IMPORTŐR:   AGROWOLF KFT
                         5000, SZOLNOK, Thököly út 90.
                             Tel.:56/420-564 ; 20/333-3444
                             mail: agrowolf@externet.hu

Közelítők és rakodók Rönkhasítók
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