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Fahrmotortyp Axialkolben variabel (2-Gang)

Hydrauliktank (l)	 73 l (Tank), 140 l (Ges.)

Fahrwerk

Raupentyp Gummi, Stahl

Raupenbreite (mm)	 450	

Bodenkontakt (mm)	 2.210	

Bodendruck (kg/cm²)	 0,38 ( 0,39 mit Verstellausleger)	

Planierschildmaße (mm)	 2.200 x 500	

Arbeitsleistung

Fahrgeschwindigkeit (km/h)	 2,6/5,0	

Schwenkgeschw. (U/min)	 10,3	

Steigfähigkeit (Grad/%)	 35 / 70	

Grabkraft Löffel (kN)	 59,1	

Grabkraft Stiel (kN)	 40	

TB290

SILÁK OD TAKEUCHI



Přehledný multifunkční displej se zobrazením zadní kamery.

Robustní otočný kozlík. Dojezdové brzdy hydraulických válců. Zámky 
hydraulických válců součástí standardní výbavy.

Ergonomické, vzduchem odpružené komfortní sedadlo s vyhříváním a 
optimalizované umístění ovladačů pro pohodlnou práci.

Proporcionální ovládání přídavných okruhů na levém i pravém 
joystiku.

TB290 dostupné také s děleným výložníkem.
4 přídavné hydraulické okruhy, z toho 3 ovládané proporcionálně.

Prostorná kabina tlumící hluk a vibrace s úložnými prostory, široký vchod s masivním 

dorazem dveří, sklopné přední sklo, klimatizace ve standardní výbavě.  

Příslušenství k

Powertilt s hydraulickým
rychloupínačem

Systém Huppi-Quick: hydraulické
okruhy jsou automaticky spojeny
rychlospojkami

Pevná svahovací lopata s
naklápěcí hlavou Powertilt

Naklápěcí hlava Powertilt s 
univerzálním drapákem

Zemní vrtákHydraulická rychloupínací 
deska

Hydraulické kladivoPowertilt s hydraulickou 
rychloupínací deskou, lopata
otočená na "horovku"



Rolny s vnitřním i vnějším vedením zamezují vyzutí gumového pásu,
gumové pásy s krátkou roztečí minimalizují vibrace při jízdě.

Robuster Schwenkbock mit Schwenkzylinder. Hubzylinder mit Endlagendämpfung.
Überlastwarneinrichtung und Schlauchbruchsicherung serienmässig.

Úsporný motor s nízkou hladinou hluku a emisí vybavený samoregeneračním 
filtrem pevných částic ( DPF).

TB290 auch mit Verstellausleger erhältlich.
4 Steuerkreise, davon 3 proportional gesteuert, regulierbare Literleistung.

Velké ocelové kryty s výborným servisním přístupen k 
motoru a hydraulickým agregátům.

Samostatně otvíratelné výko pro optimální přístup k 
tankovacímu čerpadlu PHM a víku nádrže.

Demoliční nůžky Skalní fréza Přídavná vibrační deskaRotační hlava Rototop s 
Powertiltem a hydraulickým 
rychloupínačem

Centrální mazací systém

KOMFORTPAKET:
» 4 přídavné hydraulické okruhy, z toho 3 řízené proporcionálně 
» 1. přídavný okruh s max. 100 l/min
» 1. přídavný okruh s 3 přednastavenými úrovněmi
» 2. / 4. přídavný okruh s max. 55l/min
» Průtoky přídavnými okruhy nastavitelné na displeji v kabině
» 2 pístnice výložníku
» Automatické hydraulické dopínání pásů
» Tlumení koncových poloh násady, výložníku a otočného 

knickmatic systému 
» Dvojitý vzduchový filtr
» Masivní zadní závaží pro zvýšenou stabilitu
» Akustický hlásič přetížení stroje (EN474-5)
» Zámky hydraulických válců výložníku a násady
» Pružinová parkovací brzda
» Pružinová brzda otáčení kabiny
» Automatické uvolnění tlaků z přídavných okruhů při
   aktivaci rychloupínací desky
» Automatická regulace otáček motoru 
» Samotankovací čerpadlo paliva
» Auto-Tank (beztlaká vratka z hydraulického kladiva) 
» ECO-režim pro zvýšení efektivity
» POWER-režim pro maximální zvýšení výkonu
» Pracovní hydraulika „Load-sensing“ – optimalizace
   průtoku a tlaku
» klimatizace CLIMATRONIC s odvodem vzduchu ve 4 místech
» Komfortní kabina s ochranou mříží a ochranou
   ROPS (ISO12117-2) / OPG (ISO10262)
» 6-ti stupňové stavitelné, vzduchem odpružené
   sedadlo operátora s vyhříváním a bezpečnostním
   pásem
» Odkládací schránka se sadou nářadí
» Zdířka na střeše pro připojení majáku

VOLITELNÉ:
» HuppLog - ochrana proti krádeži:
   Imobilizér vypnutím několika elektrických obvodů, uvedení do
   provozu pouze oprávněnými osobami za použití platného klíče
   RFID
» Programovatelné hranice pohybu výložníku  



Nosnost: (jednotky Kg)

Dopředu, radlice zdvižena Do stranyDozadu

Zatížení uvedené v grafu je na 87% hydraulické nosnosti a na 75% překlopné nosnosti.
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Typ motoru pojezdu Axiální pístový variabilní (2-rychl.)

Hydraulická nádrž (l) 73 l (nádrž), 140 l (okruh)

Podvozek  

Pásy Gumové nebo ocelové 

Šířka pásů (mm) 450 

Kontakt se zemí (mm) 2.210 

Tlak na podklad (kg/cm²) 0,38   ( 0,39 s děleným výložníkem) 

Rozměr radlice (mm) 2.200 x 500 

Pracovní výkon 

Rychlost pojezdu (km/h) 2,6/5,0 

Rychlost otáčení (U/min) 10,3 

Stoupavost (Grad/%) 35 / 70 

Rypná síla na lžíci (kN) 59,1 

Rypná síla na násadě (kN) 40 

Změna technických údajů vyhrazena.

T B 2 9 0

Hlavní rozměry Monoblok Dělený výložník 

Hmotnost (kg) 8.515 8.832 

Šířka (mm) 2.200 2.200  

Výška (mm)) 2.565 2.565 

Transportní délka (mm) 6.990 7.115 

Naftový motor (vodou chlazený) 

Model YANMAR 4TNV98CT-WTB  
dle normy IIIB (Tier4)

Typ 4-válec, common-rail, turbo

Výkon (ISO 14396) (kW/PS) 51,6 / 70,2 při 2.000 U/min 

Max. krout. moment (Nm)   283 Nm při 1.300 U/min 

Zdvihový objem (cm³) 3.318

Ochrana před exhalacemi: DPF filtr s oxid. katalizátorem

Regenerace DPF: 

- Pasivní regenerace prostřednictvím vyšší teploty výfukových plynů
- Automatická regenerace prostřednictvím vstřikování nafty vedoucímu ke

 zvýšení teploty výfukových plynů

- Při aktivní regeneraci může stroj pracovat bez omezení

Objem chladící kapaliny (l) 14  

Objem motor. oleje l) 10,2 

Palivová nádrž (l) 128

Hydraulický systém 

Hydraulická čerpadla 1 x variabilní P1 + 2 x zubové P2, P3

Hydr. hlavní tlak (bar) 275 x 240 x 34 

Hydraulický výkon (l/min)    160 x 60,6 + 16 

1. přídavný okruh (l/min) 100

2./4. přídavný okruh (l/min)  55

Motor otáčení kabiny Axiální pístový pevný

KCI TECH, s.r.o.
Hutnícka 3418/3
052 01 Spišská Nová Ves
www.kcitech.sk 




