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Få två – betala för en. Med en Terri 3CT upplever du det bästa av två
skogsmaskiner stöpta i samma form.
Skörda på förmiddagen och skota efter lunch. På bara en kvart har
du monterat om maskinen från avverkning till skotning och kan ta itu
med nästa arbetsmoment. Ibland vet den småländska finurligheten
inga gränser.
Förarkomforten i fokus

När du stiger in i hytten i en Terri
3CT kommer du att slås av hur
rymlig den är. Och välutrustad. Våra
hytter är anpassade för långa ar
betsdagar med teknik och bekväm
ligheter därefter.
Allt är skissat och utstuderat in i
minsta detalj, så det är inte un
derligt att våra hytter ofta jämförs
med större skogsmaskiner. Det fina
i kråksången är att förutom detta
kan du välja till olika utrustnings

paket för ännu bättre komfort och
produktivitet.
Stolen är ergonomiskt utformad
och som förare har du perfekt över
blick av arbetsfältet tack vare stora
vindrutor runt om. Den helautoma
tiska klimatanläggningen säkerstäl
ler behaglig luftcirkulation och rätt
temperatur årets samtliga månader.
Belysningens placering är noga
utstuderad vilket innebär att du kan
utföra både skördning och skotning
alla timmar på dygnet.

Precis som alla våra maskiner är
även Terri 3CT smidig att använda
på alla typer av marker. Tack vare
det kraftiga midjelåset upplevs ma
skinen dessutom som mycket stabil
oavsett underlag.
Med en kombimaskin från Terri kan
du kan utföra två olika arbetsom
råden. Därmed sparas tid vilket på
sikt innebär ekonomisk vinning.
Något som vi smålänningar tog
fasta på under konstruktionen.

Här snackar vi rymlighet! Hytterna är
skissade och utstuderade in i minsta
detalj för bekväm körning i en toppmodern arbetsmiljlö.

Helautomatisk optimal
dragförmåga

Det är med stolthet som vi säger
att Terri AWS (Automatic Wheel
System)är vår egen innovation. Det
innebär att kraften används där den
bäst behövs. Både dragförmåga och
styrka säkerställs automatiskt för att
generera ut mer – och rätt – effekt
till varje hjul utan att du som förare
behöver göra någonting.
Systemet har ersatt den gamla
diffspärren som standard.
Bränslesnål CAT-motor

Med en ökad cylindervolym till
3,6 liter har vi vunnit högre vrid
moment som gör maskinen stark
även vid låga varvtal. Resultatet?
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En bränslesnålare och starkare
motor än föregångarna. Lägg till det
en tankvolym på 100 liter och du
säkerställer många timmars arbete
utan avbrott.
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På bara 15 minuter bygger du om
din skördare till en skotare – eller
tvärt om. Och tack vare en kraftfull
kran och lika starkt aggregat säker
ställs båda arbetsområdena på ett
garanterat bra sätt.

24 volts elsystem

Som en av få tillverkare i den här
maskinklassen bygger vi Terri 3HT
med ett 24 volts elsystem.
När maskinen är i arbete och el
systemet kräver hög effekt får du en
stabilare och säkrare strömförsörj
ning med 24 volt. Dessutom blir den
mindre känslig för strömpeakar. Att
den dessutom blir mer lättstartad
skickar vi med på köpet.
Egentligen är det inget märkvär
digt, vi följer bara branschstandard,
men fördelarna är stora.
Hög utrustningsnivå

Värdeaptering, dataklave och
GIS/GPS är bara några exempel av
alla utrustningsval som kan göras.
Läs mer på vår webbsida för att ta
del av vad vi kan erbjuda till din
nya maskin.
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Smarta servicelösningar

Tack vare ett antal smarta lösningar
sparas det värdefull tid vid det dag
liga underhållet och den löpande
servicen. Tillgängligheten av mo
torrummet är extremt bra
och om du behöver
kontrollera
motoroljan görs
det utan att
huven behöver
öppnas.
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Mångsidigt kraftpaket

Utrusta din Terri 3CT efter dina
egna önskemål. Vi erbjuder flera oli
ka utrustningsnivåer för att maski
nen ska uppfylla just dina personli
ga värderingar i arbetet.
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TEKNISK DATA

Terri 3CT är utrustad med HSP Gripen
015 samt aggregatet Log Max LM
2000T.

3154 / 3076
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MÅTTSKISS
Yttre dimensioner och mått är
baserade på basmaskinen.
Samtliga mått är angivna i millimeter.
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Dieselmotor

CAT 3.6

Effekt

55,4 kW

Antal cylindrar

4 st

Vridmoment

424 Nm/1 200 rpm

Dieseltankvolym

100 l

Transmission

Helhydraulisk

Max styrvinkel

45º

Växlar

1, 2 & back

Maxhastighet

11 km/h

Bandbredd

490 mm

Hydrauliksystem

Danfoss

Tankvolym

120 l

Pumpkapacitet

130 cc

Elsystem

24 V

Batteri

2x12 V / 100 Ah

Generator

100 A

Kran

Mowi

Modell

P40

Lyftkraft

37 kNm

Vridkraft

12 kNm

Svängvinkel

360º

Räckvidd

6,2 m

Aggregat

Log Max

Modell

LM 2000T

Matningshastighet

3,1 / 4,0 m /sec

Matningskraft

14,9 kN

Antal matarhjul

2 st

Max öppning

330 mm

Chassi
Tjänstevikt

7700 kg

Längd, standard

6600 - 7200 mm

Bredd

1900 mm

Högsta höjd

2900 mm

Markfrigång

400 mm

Lastarea

2,00 m2

Terri förbehåller sig rätten till tekniska ändringar.

Terri 3CT – Bandgående kombi

4828+

4828+

HÅLLBART SKOGSBRUK – VÅRT ANSVAR
Som tillverkare av moderna skogs
maskiner har vi en avgörande roll
med stort ansvar för det framtida
och hållbara skogsbruket.
Därför utvecklar vi våra maskiner
utifrån tre grundkrav: skonsamhet
mot naturen, komfortabla arbets
platser för föraren och givetvis ska

Det är maskinens konstruktion med
ett lågt marktryck som innebär att
påverkan på miljön blir minimal
under arbetet.

kommer du att uppleva mjukt, funk
tionellt och smidigt arbete oavsett
om du har skotat eller avverkat i
skogen. Det här är en partner att
lita på – året runt – samtidigt som
den tar ansvar för såväl din arbets
situation som miljön.

Med en Terri 3CT som arbetspartner

Välkommen till Terri-familjen!

de ha rätt egenskaper för ett
effektivt och smart skogsarbetet.

DIN MASKIN – DINA ÖNSKEMÅL
När du köper en Terri har du stora möjligheter att
sätta din egen prägel på maskinen. Bland tillvalen
hittar du mängder med smarta alternativ som du
kan få monterade och installerade. Läs mer i vår
produktkatalog på terri.se eller hör av dig till våra
säljare för mer information.

Terri utvecklar och tillverkar kraftfulla maskiner för det professionella och hållbara skogsbruket,
speciellt anpassade för beståndsgående gallring. Modellprogrammet kännetecknas av kompakta
maskiner med lågt marktryck för ett skonsamt och effektivt arbete.
Terri är ett varumärke under Alfing i Älmhult AB som i sin tur är en del av Inev-koncernen vilken
omsätter 1,3 miljarder kronor. Maskinerna byggs i småländska Älmhult med skogen inpå knuten.
I koncernen finns egen utveckling, konstruktion och tillverkning av bland annat hydraulcylindrar
och hytter. Bred kunskap och mångårig erfarenhet inom Inev-koncernen ger en trygg grund att stå
på i ett ständigt pågående utvecklingsarbete.
Bäckgatan 32, 343 34 Älmhult I 0476–70 97 90 I www.terri.se

