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TB295W

Úsporný motor ISUZU s nízkou hladinou hluku a emisí vybavený integrovaným
filtrem pevných částic (DPF), splňující emisní normu IIIB (Tier IV).

Dělený výložník se 4 přídavnými hydraulickými okruhy, z toho 3
jsou ovládané proporcionálně, s nastavitelnými průtoky.

Přehledný displej přístrojové desky se zvukovými i vizuálními výstrahami.

Stabilizační patky (volitelné) pro ideální stabilitu, vyjímatelné a nahraditelné

Ergonomické komfortní sedadlo s optimalizovaným rozmístěním
ovládacích prvků pro pohodlnou práci bez únavy.

Kvalita: nápravy od Dana Spicer. Řízená náprava jako kyvná náprava, s
automatickou oscilací.

další radlicí.

Příslušenství k

Powertilt s hydraulickou
rychloupínací deskou, lopata
otočená na "horovku"

Hydraulická rychloupínací
deska

Powertilt s hydraulickým
rychloupínačem

Zemní vrták

Hydraulické kladivo

Pevná svahovací lopata s
naklápěcí hlavou Powertilt

Naklápěcí hlava Powertilt s
univerzálním drapákem

Systém Huppi-Quick: hydraulické
okruhy jsou automaticky spojeny
rychlospojkami

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

Klimatizace Climatronic s rozmrazováním i cirkulací vzduchu jako součást
standardní výbavy pro ochranu a pohodlí.

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

Prostorná kabina tlumící hluk a vibrace s úložnými prostory, široký vchod
s masivním dorazem dveří, sklopné přední sklo.

KOMFORTPAKET:
» 4 přídavné hydraulické okruhy
z toho 3 řízené proporcionálně
» 1. přídavný okruh s max. 120 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
» 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)
» Hydrostatické pojezdové čepadlo ovládané pedálem
» Tempomat (Auto-Cruise)
» ECO-mód, POWER-mód
» Pracovní hydraulika " Load-Sensing"
» klimatizace CLIMATRONIC s odvodem vzduchu ve 4
místech
» Komfortní kabina s ochranou mříží a ochranou
ROPS (ISO12117-2) / OPG(ISO10262 Level 2)
» Zdířka na střeše pro připojení majáku
» Pracovní a silniční světla
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

Rotační hlava Rototop s
Powertiltem a hydraulických
rychloupínačem

Centrální mazací systém s
upozorněním při vyprázdnění
maziva

Demoliční nůžky

Skalní fréza

Přídavná vibrační deska

Rozměry: (jednotky mm)

Nosnost: (jednotky Kg)
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Zatížení uvedené v grafu je na
87% hydraulické nosnosti a na
75% překlopné nosnosti.
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TB295W

Hlavní rozměry

bez patek  

s patka i

Hydraulický systém

H otnost (kg) 

9.765 

 0.055

Hy raulická čerpa la             x pístové / 3 x zubové /   x H T

Pojez ová rychlost (k /h) 

29 

Provozní h otnost (kg) 

 0.375  

 0.665 

Hy r. hlavní tlak (kg/c  ) 

 x 280 / 240 /  40 / 35 / 350 

Rychlost otáčení (U/ in) 

 0,3 

Šířka (  ) 

2.460  

2.460 

Hy raulický výkon (l/ in)  

 60 / 60,6 / 32.4 /  6 /  56

 toupavost (Gra /%) 

30 / 57,7 

Výška (  ) 

2.980  

2.980 

 . pří avný okruh (l/ in) 

 20

Rypná síla na lžíci (kN) 

58,9 

6.8 5 

3x pře nastavený průtok

Rypná síla na nása ě (kN) 

39,7

Naftový motor (vodou chlazený)

2./4. pří avný okruh (l/ in) 55 

Max. hloubkový  osah (  )  

4.  5

Mo el 

I UZU AM-4JJ x-  , nor a IIIB (Tier IV) 

nastavitelný průtok

Max. vo orovný  osah (  ) 

7.730

Typ 

4-válec, 4-Takt s turbe 

Typ  otoru pojez u  

axiální pístový variabilní

Max. výškový  osah (  ) 

8.400

Výkon I O 4396 (kW/P ) 

77 /  05 

Hy raulická ná rž (l)  

82

Max. kroutící  o ent (N ) 

385 při  .600 U/ in

Otáčky  otoru (U/ in) 

2.000

Pneu atiky 

8x8,25 - 20- 4PR 

Z vihový obje  (c ³) 

2.999 

Rozvor (  ) 

2.200 

Obje  chla ící kapaliny (l) 

 2 

Rozcho  (  ) 

 .8 0

Obje   otor. oleje (l) 

 5 

 větlá výška (  ) 

320

Palivová ná rž (l) 

 48

Roz ěr ra lice (  ) 

2.300 x 500

Transportní  élka (  )  

6.630  
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