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KERSHAW® SKY TRIM 75 G3 

Waga: Oko!o 12882 kg ze standardowymi oponami 28L- 26
Wymiary: D!ugo"# 12,88 m, wysoko"# 3,5 m, szeroko"# 3,05 m
Silnik: Wysokopr$%ny ch!odzony ciecz& silnik Caterpillar® o pojemno"ci 
4,4 litra i mocy 131 hp (97,9 kW) przy 2200 obr./min zgodny z europej-
sk&'norm& emisji spalin Stage V oraz EPA Tier 4.  Komora silnikowa za-
pewnia ergonomiczny dost$p do jednostki nap$dowej.

Uk!ad nap"dowy: Hydrostatyczny po!&czony z dwubiegow& skrzy-
ni& biegów typu Powershift, posiada blokad$ mechanizmu ró%nico-
wego. Przek!adnia i osie: 2-biegowa przek!adnia typu shift-on-the-go 
po!&czona z obiema osiami za pomoc& wytrzyma!ych wa!ów nap$do-
wych. Wytrzyma!e osie Caterpillar® z wewn$trznymi g!ównymi hamulca-
mi tarczowymi mokrymi. Tylna o" zamontowana na sztywno; oscylacja 
przedniej osi. Peda! no%ny do uruchamiania blokady mechanizmu'ró%-
nicowego.
Ko!a, opony i hamulce: Opony: Standardowo opony le"ne 28L-26. Mo%-
liwo"# regulacji kó! do szeroko"ci' rozstawu. Hamulce g!ówne to hy-
drauliczne hamulce tarczowe mokre, które s& „wbudowane” w osie. 
Niezale%ny hamulec postojowy. Aktywacja hamulca postojowego nast$-
puje automatycznie w przypadku zatrzymania silnika lub awarii pompy 
uk!adu hydraulicznego.
Uk!ad hydrauliczny: Hydrostatyczny uk!ad nap$dowy sk!ada si$
z pompy pracuj&cej w obiegu zamkni$tym i nap$dzaj&cej hydrauliczny 

silnik nap$dowy zamontowany na przek!adni. Filtracja p$tli do!adowa-
nia. Zbiornik hydrauliczny zamontowany z ty!u komory silnika z otworem 
rewizyjnym i zaworem odcinaj&cym, wyposa%ony w awaryjn& pom-
p$ elektryczn&. Uk!ad przechy!u konstrukcji górnej, uk!ad obrotowy
i uk!ad podnoszenia/opuszczania wysi$gnika wyposa%one s& w zawory
blokuj&ce.
Uk!ad elektryczny: 24 V DC z minusem  do ramy maszyny, z alternato-
rem nap$dzanym silnikiem oraz dwoma akumulatorami 12 V o wydaj-
no"ci pr&dowej równej 1000 A przy rozruchu w niskiej temperaturze. 
Wyposa%ony w pakiet o"wietlenia CE oraz elementy bezpiecze(stwa.
Pojemno#$: Zbiornika na paliwo: 340,7 litra, uk!adu hydraulicznego: 
49,21 litra.
Kabina: Wyposa%ona w jedn& przyciemnian& p!yt$ Lexgard® o grubo"ci 
ok. 6,35 mm, przyrz&dy do obs!ugi silnika i ergonomiczny fotel. Wyposa-
%ona równie% w niewymagaj&cy przy!o%enia du%ej si!y joystick hydrau-
liczny do sterowania wysi$gnikiem, lusterko wypuk!e, wyj"cie awaryjne, 
standardow& wycieraczk$ oraz panel do obs!ugi klimatyzacji. Obrót ka-
biny zapewnia wytrzyma!e !o%ysko wahliwe z przek!adni& "limakow&. 
W pe!ni obudowana pod!oga. Drzwi kabiny wykonane w ca!o"ci z przy-
ciemnianej p!yty Lexgard® z zamkiem.
Wysi"gnik: Teleskopowa konstrukcja kompozytowa wysuwaj&ca si$ na 
wysoko"# 22,86 m od pod!o%a. Wysi$gnik teleskopowy nap$dzany !a(cu-
chem rolkowym o rozmiarze 50 zgodnie z ASME/ANSI B29.1-2011. W celu
zagwarantowania maksymalnego bezpiecze(stwa operatora ka%dy me-
chanizm' jest izolowany elektrycznie i przetestowany zgodnie z ANSI 
A92.2-2001 Category C do 100 kV. Wyposa%ony w jedn& pi!$ z z$bami
z w$glików spiekanych o "rednicy 609,6 mm obracaj&c& si$ z pr$dko-
"ci& 2800 obr./min.
Wyposa%enie dodatkowe: Wci&garka montowana z przodu, inne roz-
miary i typ opon oraz chwytak. Dodatkowe elementy dost$pne na %y-
czenie. Dwie ga"nice i kamera cofania stanowi& obecnie standardowe 
wyposa%enie modelu standardowego i modelu CE.

Aurox jest wy!&cznym dystrybutorem Kershaw® w Polsce i w Euro-
pie )rodkowo-Wschodniej. Zapraszamy na nasz& stron$ internetow&
i do kontaktu mailowego.
www.auroxmachinery.pl
kontakt@auroxmachinery.pl



AUROX

Znamy bran%$ le"n& od podszewki, zespó!
Aurox tworz& do"wiadczeni profesjonali"ci, 
którzy od lat dostarczaj& systemy do piel$-
gnacji drzewostanów. Naszym celem jest do-
starczenie Pa(stwu nowoczesnych maszyn 
le"nych Kershaw® Progress Rail, renomowa-
nego producenta i lidera bran%y.

 • wy!&czny dystrybutor Kershaw®

 • pe!ne zaplecze serwisowe

 • wsparcie techniczne

 • profesjonalny, przeszkolony przez 
producenta serwis

 • zaanga%owanie i znajomo"# potrzeb 
Klientów

www.auroxmachinery.pl



Wielozadaniowa przycinarka ga!"zi z ramieniem 
teleskopowym

 • precyzyjna piel"gnacja drzewostanu niezale#nie od 
warunków terenowych i pogodowych

 • wiele zastosowa$: od  przygotowania i zabezpieczenia 
dróg czy placów budowy, po kszta!towanie krajobrazu

 • maksymalna wysoko%& ramienia blisko 23 m od 
pod!o#a

 • wersja ko!owa 4x4, dost"pne równie# inne warianty 
uk!adów nap"dowych

 • sprawdzone technologie i podzespo!y Caterpillar®
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