


Sampo Rosenflew FR48

Fins in hart en nieren. AGCO Power 49 AWF
is een bekende goliath en is al onder vele motorkappen te 
vinden. In Sampo’s opstelling zijn de filters bijvoorbeeld 
handig geplaatst voor eenvoudige vervanging.

Tanken makkelijk gemaakt
Alle tankfuncties en de schakelaar voor de motorkap kun-
nen onder het rechterluik van het voorspatbord gevonden 
worden. 

De Finse bosbouwapparatuur en dorserfabrikant Sampo-

Rosenlew Oy, gevestigd in de stad Pori, presenteerde een 

opmerkelijke portie nieuwe machines tijdens de FinnMET-

KO 2018 bosbouwtentoonstelling van afgelopen najaar. 

Sampo onthulde in totaal drie nieuwe machines, waar-

door het aantal producten in de portfolio van het bedrijf 

enorm is toegenomen - eerder hadden ze twee modellen 

bosbouwmachines beschikbaar. Beide vorige machines zijn 

vooral geschikt voor het uitdunnen, HR46x is een vierwiel-

gestuurde rooier en FR28 is een achtwielige transporter. De 

laatste twee zijn het resultaat van de recente overname van 

de voormalige Finse bosbouwmachinefabrikant Logman, 

terwijl de FR48 een "echte" Sampo Rosenlew transporter is 

en - op dit moment - ook het eerste productieklare model 

van de drie nieuwkomers. FR68 en HR86 worden officieel 

medio 2019 te koop aangeboden. Ondertussen heeft de 

FR48 al een aantal on-site testrondes afgelegd in Finland en 

andere nabijgelegen landen, zijn er wereldwijd en in eigen 

land uitzonderlijk snel deals gesloten tussen de manager 

van Sampo-Rosenlew Oy, Hannu Hietikko en verkoopverte-

genwoordiger Ahti Sormunen.

Draaistellen en achterframe in focus
We kregen de mogelijkheid om één van de eerste FR48's van 

dichtbij te bekijken voordat deze aan een klant werd overge-

dragen. Een van de eerste dingen die opvalt is het bijna iden-

tieke uiterlijk van de FR28 en FR48. Dit is echt geen geheim 

of iets waar we ons zorgen over moeten maken, eerder een 

slimme manier om het meeste uit de beproefde onderdelen 

van de FR28 te halen. De FR48 deelt veel gemeenschappe-

lijke onderdelen met zijn kleine broertje: cabine, motor, hy-

drostaat, werkhydrauliek en middenscharnier bestaan uit de 

bekende componenten. De verschillen zijn merkbaar als je 

kijkt naar het achterframe, wielen, draaistellen, stuurcilinders 

en enkele stroomregeling aanpassingen onder de kap in het 

hydrostaatsysteem en de hydrauliek van de kraan. Het achter-

ste chassisframe is nu 1,2 meter langer en is licht aangepast; 

sterker en breder gemaakt om de 14 ton lading en de grotere 

draaistellen aan te kunnen. 

Toch heeft het hetzelfde basisidee en profiel als het achterste 

chassis van de FR28. De gebalanceerde draaistellen zijn ge-

maakt door de NAF en ze zijn van de Heavy Duty lijn, uitgerust 

met dubbele tuimelaars en afgemeten om het volledige ge-

wicht zonder moeite te kunnen dragen. Het is zelfs gepast om 

te zeggen dat de draaistellen een beetje overdreven zijn voor 

een machine van deze grootte, maar dat lijkt geen problemen 

te veroorzaken, zelfs als ze wel wat meer gewicht toevoegen. 

Bij transporters zijn de draaistellen namelijk de meest voor-

komende onderdelen die slijten of breken. Om die reden lijkt 

Sampo's beslissing om ze voor eens en altijd duurzaam te ma-

ken goed overwogen. 

Grotere diameter voor terreinwaardigheid
De wielmaat is toegenomen van 710/40-22,5 van de FR28 naar 

710/45- 26,5 van de FR48. Grotere wielmaten zijn één van 

de ontwerprichtlijnen van het FR48-project geweest, omdat 

klanten van Sampo Rosenlew vroegen om een machine met 

meer wielcapaciteit om de bodemdruk te verlagen en de ter-

reinwaardigheid te verbeteren. De FR48 lag al op de tekentafel 

tijdens de evolutie van de FR28, dus het idee is al een tijdje 

duidelijk geweest. 

Maar pas na de Logman-overname kwamen de grotere draai-

stellen aan de orde en waren de plannen klaar: FR48 zou ook 

vergelijkbare zware draaistellen hebben. Omdat bij grotere 

wielen en draaistellen het zwaartepunt op de terreinwaar-

digheid lag, was de toegenomen laadcapaciteit eigenlijk een 

bijkomend extraatje. De nieuwe wiel- en draaistelconstructie 

maakte ook het gebruik van 900 millimeter brede symme-

trische banden mogelijk. De uitgebalanceerde draaistellen 

temmen het gedrag van de machine en verbeteren de bewe-

gingsmogelijkheden in moeilijkere omgevingen, zoals bij onef-

fenheden in het oppervlak, zachte grond of steile hellingen. Dit 

wordt vooral benadrukt bij de grotere wielen, omdat de FR28 

geen gebalanceerde draaistellen had omdat kleinere wielen 

er niet zo veel baat bij hadden. Het operationele gewicht is 

echter toegenomen als gevolg van de veranderingen. Terwijl 

de FR28 13 500 kg weegt zonder rupsbanden of kettingen, is 

de gewichtsindicatie van de FR48 iets meer dan 

17 000 kg. 

Sampo Rosenlew FR48 is de eerste stap voor de Finse fabrikant van bosbouw-
machines om hun modellijn uit te breiden en te versterken. Ze voegen niet 
alleen meer modellen ter keuze toe, maar bieden ook grotere machines om 
meer te doen dan alleen maar uitdunnen. 

De volgende stap



Sampo Rosenflew FR48

Het potentieel ontketenen
De FR28 werd tijdens de ontwerpfase al vrij uitgebreid beoor-

deeld om gereed te zijn voor zo'n evolutie. Kritische onderde-

len zoals het middenscharnier en de hydrostaatsystemen van 

Bosch-Rexroth werden al verbeterd voor de toekomst. Nu de 

FR48 in volle productie is, kunnen we bijvoorbeeld zien dat het 

middenscharnier  nog steeds hetzelfde is, maar dat de stuurci-

linders verbeterd zijn om meer vermogen en kracht te leveren. 

De hydrostaat is hetzelfde als in de FR28, maar was in deze 

kleinere machine ingesteld om minder vermogen te leveren. 

Nu is het volledige vermogen ingeroepen, met 170 kN aan trek-

kracht. Ter vergelijking: De trekkracht van de FR28 was 130 kN. 

De machine die we nu aanbieden is voorzien van een 

Mesera 83F kraan die, op een lichte toename in hefvermogen 

na, in theorie vergelijkbaar is met de legendarische Mesera 

71F. Die verandering is voornamelijk doorgevoerd door meer 

druk aan het werk-hydraulische systeem toe te voegen. De mo-

tor is ook dezelfde Agco Power 49 AWF, met slechts een wat 

hogere kilowattage. De motor  beschikt nu over 127 kilowatt, 

wat te maken moet hebben met het softwarebeheer dat wordt 

uitgevoerd vanwege de verbeteringen aan de aandrijflijn. In 

de cabine is de enige verandering een grotere Parker IQAN-

display voor de werkhydrauliek. 

Mesera of Kesla
Er zijn twee merken als kraankeuze mogelijk. Deze machine is voorzien van een Mesera 83F met iets meer hefvermogen in 
vergelijking met de 71F. 

Meer draaimomentum
De middelste scharnier is vergelijkbaar met FR28  maar met grotere en sterkere draaicilinders.

Gelijkmatige beweging
Grotere banden, grotere draaistellen, versterkt achter-
frame, meer tractie en meer capaciteit. Dit is het recept 
van de  FR48. 

Aandrijflijn: 
SAMPO ROSENLEW FR48 
Gewicht: Vanaf 16 500 kg. 

Draagvermogen: 12 000 kg. 

Afmetingen: Lengte 9460 mm, breedte 2890 mm, 

bodemvrijheid 650 mm. 
Motor: AGCO Power 49 AWF, 127 kW, 700 Nm. 

Aandrijflijn: Hydrostatisch-mechanisch, met versch. 

sloten, snelheidsbereik 2+2, topsnelheid 25 km/h, trek-

kracht 170 kN. WIELEN: 710/45-26.5. 

Draaihoek: +/- 45°. 

Hydraulica: 220 l/min, 215 bar. 

Kraan: Mesera 83F/71F tai Kesla 600T/700T.



Cabine uitzicht 
In de cabine is het uitzicht precies gelijk aan dat van de 
FR28. Alleen de nieuwe, grotere IQAN-display is nieuw. De 
zichtbaarheid buiten is goed in alle richtingen.. 

Behendig voorwaarts 
Sampo Rosenlew FR48 levert meer van de zo gewenste 
terreinwaardigheid, en als bonus zelfs meer lading. Nu 
kunnen zelfs 900 millimeter brede symmetrische banden 
worden gebruikt. 

Loop een kilometer of probeer het zelf
Zoals vaak gezegd wordt, is het beter om een kilometer in 

iemands schoenen te lopen voordat je iets zegt. En dat is 

precies wat we gedaan hebben, misschien niet een kilometer 

lopen, maar wel zelf uitgeprobeerd. Allereerst is het geweldig 

om te zien hoe Sampo-Rosenlew Oy een moedige stap heeft 

gezet om zijn voet aan de grond te krijgen in een zeer harde 

concurrentiesituatie. Het bedrijf lijkt geluisterd te hebben 

naar de stemmen van de huidige en potentiële toekomstige 

klanten, met als resultaat een selectie van grotere machines. 

FR28 was en is nog steeds een goede begeleider voor een 

kleinere rooier, zoals de HR46x. Toch zijn er nu grotere ma-

chines nodig om samen te werken met aankomende Sampo-

machines of middelgrote en grote machines van andere fa-

brikanten, op late uitdunnings- of eindkaplocaties. 

En dat is wat Sampo-Rosenlew Oy nu in de 14-ton-klasse 

brengt. De lange en uitgebreide kennis die is opgedaan met 

FR28 is duidelijk zichtbaar en FR48 lijkt een soepele en rati-

onele stap in de goede richting. De aandrijflijn van de motor 

naar de draaistellen lijkt robuust en storingsvrij, en de rest 

van de constructie is grondig beproeft, zodat de kans op mis-

lukking van het nieuwe concept naar mijn mening laag is. Er 

is natuurlijk de constante merkgerelateerde polemiek tussen 

de voorstanders van verschillende rooi- en transportvoertui-

gen, maar dat zal niet snel veranderen. Maar met wat dap-

pere onbevangenheid van de klanten, zou Sampo Rosenlew 

FR48 het de anderen in een nieuwe grootteklasse best moei-

lijk kunnen maken. 

Sampo Rosenflew FR48
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