TDK 1500F

TANDEM TRAKTORSKA PRIKOLICA Z DVIGALOM

Član skupine

TDK 1500F

PREDNOSTI, DETAJLI
 sestranska profesionalna
V
uporaba – za gozd in polje
Na voljo v tandem izvedbi
 andem podvozje z nizkim
T
težiščem zagotavlja optimalno stabilnost
Izjemno robustna konstrukcija
 azvita za vožnjo v zahtevR
nih pogojih
 obro premišljena sodobD
na zasnova
Serijsko bogato opremljena
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VSESTRANSKA
TDK 1500F
Tandem traktorska prikolica TDK 1500F
s skupno maso 15 ton je namenjena
vsestranski in profesionalni rabi. Poleg
običajnega prevoza lesa je primerna
tudi za prevoz sekancev, zemlje in drugega razsutega materiala. Uporablja se
lahko še za posebne transportne naloge
v komunali in gradbeništvu.
Robustnost, zmogljivost in vsestranskost – vse naštete lastnosti upravljalcu
omogočajo učinkovito in zanesljivo

delovanje. Tako boste dobro pripravljeni na vse izzive. Zato pozabite na
visoke stroške vzdrževanja in upravljanja
velikega voznega parka. Dovolj je le ena
vsestranska prikolica, ki izpolnjuje vse
zahteve profesionalnega uporabnika in
močno olajša delo.
Dodatna nadgradnja hidravličnega dvigala poskrbi za nakladanje/razkladanje
tako metrskega lesa in daljše hlodovine
kot tudi drugega tovora.

 rikolica TDK 1500F je namenjena profesiP
onalni, celoletni uporabi in zanesljivo opravlja najrazličnejša transportna dela – bodisi
v gozdu, na poljih ali za komunalne potrebe
ter gradbeni sektor

 obustnejši in togo zasnovan okvir šasije,
R
prilagodljiv za skorajda vse vrste prevozov,
zagotavlja dodatno trpežnost in odpornost

J eklene stranice višine 600+600 mm s
centralnim zapiranjem, serijsko opremljeno
na vseh treh straneh

 izko težišče omogoča večjo stabilnost in
N
obenem omogoča vožnjo v zahtevnejših
razmerah, čeprav daje prednost asfaltiranim cestam in poljskim potem

 ovarniško opremljena s podaljšanim in ojaT
čanim vlečnim drogom ter s predpripravo
za dvigalo (za nadgradnjo svojega dvigala
navedite natančne podatke)

 a podvozje lahko namestite zaboj za
N
orodje velikosti 113 litrov, v katerega lahko
shranite pritrdilne trakove za povezovanje
tovorov in drugo opremo

 obro premišljena konstrukcija omogoča
D
tristrano kipanje (levo-desno-nazaj) tudi ob
montiranem dvigalu

 DK 1500F navdušuje z bogato ponudbo
T
serijske opreme

 a varnost in udobje pri vsakdanjem opraZ
vljanju del poskrbijo preizkušene tandem
osi ADR z ojačanimi paraboličnimi vzmetmi,
ki zagotavljajo mirno vožnjo in so nameščene pod osjo – nizka izvedba prikolice

 erijsko vgrajene vtične ročice za prevoz
S
lesa (do 10 kosov) in vtična sprednja zaščitna mreža (rešetka) z varnostno zaponko in
vijačnimi vložki
 pritrdilnimi trakovi se lahko na močne
S
pritrdilne točke varno privezuje in pritrjuje
tovor – 6x pritrdilni obroči privarjeni na tla

Tandem traktorska prikolica z dvigalom
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TDK 1500F

 DK 1500F je kombinirana prikolica, ki jo
T
lahko uporabljate vse leto in navdušuje s
svojo vsestranskostjo.

 reprosto in varno upravljanje ter nadzor
P
nad tovorom in prikolico pri vgrajenem
visoko dvižnem ergonomskem dvigalu.
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 od zaboja prikolice je raven. Vtične ročice
P
za prevoz lesa se lahko preprosto vstavijo
ali odstranijo.

 DK 1500F obvlada tudi komunalne in
T
druge klasične naloge.

Tandem traktorska prikolica z dvigalom
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TEHNIČNI PODATKI

TDK

1500F

Največja skupna masa

15000 kg

Lastna masa (odvisna od opreme)

3600 kg

Nosilnost

11400 kg

Dimenzija (D x Š x V)

7065x 2450 x 2340 mm

Dimenzija zaboja (notranja D x Š)

4510 x 2200/2300 mm

Višina stranic

600+600 mm

Višina do poda (pri ser. pnevmatikah)

1040 mm – nizka izvedba

Prostornina

13,0 m3

Kolotek

1750 mm

Kvadrat osi

90 mm

Obremenitev na priklopu

2000 kg

Dovoljena hitrost

25 km/h

Pnevmatike
Zavorni sistem

19.0/45-17“|BKT|AW708|156A8|18
Hidravlične zavore z mehanskim ventilom in ročnim regulatorjem ali
dvokrožni zračni zavorni sistem delujoč na vsa kolesa,
ločena parkirna zavora

Izpust za zrnje
Število stopenj hidravl. cilindra
(premer)

390 x 290 mm
5-stopenjski kromiran cilinder, ventil za omejitev hoda cilindra
(75/90/105/120/140 mm)

Višina dviga cilindra

1875 mm

Tristrano kipanje (stransko / nazaj)

45 / 50 stopinj

Potrebna količina olja

20,2 litrov

Potrebna vlečna moč

> 68 kW / 91 PS

Vzmetenje

Parabolično tandem

Dvižne vzmeti na stranicah



Centralno odpiranje/zapiranje



6x pritrdilni obročki v podu zaboja



Vtična ročice za prevoz lesa 10 kos



Vtična sprednja zaščitna mreža (rešetka)



DODATNA OPREMA
Pnevmatike

1500F
355/60 R18|MITAS|AT|142J (samo pri 25 km/h)
435/50 R19.5|WP|HN829|160J
500/50 R17|MITAS|UNISERVICETL|149D

Izvedba in oprema za 40 km/h



Avtomatska regulacija zavornega učinka – ALB (obvezno za AT pri 40 km/h)



Kombinirani zavorni sistem – zračne in hidravlične



Stranska zaščita pred podletom (obvezno za AT pri 40 km/h)



Dodatni vod nazaj za zavore



Dodatni hidravlični vod nazaj



Vlečno uho D40 mm reverzibilno



Vlečno uho D50 mm fiksno



Vlečna krogla K80



Zadnji priklop za vleko druge prikolice – fiksen



Zadnji avtomatski priklop za vleko druge prikolice



Snemljive jeklene zaščitne mreže za zadnje luči



Pod zaboja iz HARDOX® pločevine debeline 4 mm



Zunanja ojačitev vzdolžnih stranic s trakom



Zaboj za orodje (600 x 400 x 470 mm) z nosilcem



Barva po želji po RAL barvni lestvici – podvozje/zaboj



Gozdarsko prijemalo TIGERGRIP TG 22



Zajemalka za druge potrebe nakladanja (240 litrov, širina 85 cm)



Kavelj za tovor (največja dvižna zmogljivost 4 tone)



Dvigalo PENZ 6Z


 Serijska oprema
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 Dodatna oprema

 Ni možno


Serijsko
opremljena za hitrost 25 km/h,
opcijsko na voljo vse do 40 km/h

Možnost
izbire vlečnega ušesa in več
kombinacij zavornih sistemov (hidravlični,
zračni, kombinirani hidravlični-zračni) glede
na zahteve in potrebe stranke

 ozdarsko prijemalo/grabež (TIGERGRIP
G
TG 22) mogoča hitro, učinkovito natovarjanje in raztovarjanje hlodovine, dreves in
drugega lesa

Snemljiva zaščita za luči zadaj
 a največje obremenitve je opcijsko na voZ
ljo plato iz HARDOX® jekla (debelina materiala 4 mm), ki zagotavlja visoko odpornost
proti obrabi skozi celotno življenjsko dobo
in ne pušča skoraj nobenih vidnih sledi na
platoju

 avelj za tovor (največja dvižna zmogljivost
K
4 tone) je idealna rešitev za varno dvigovanje in prevoz težkih tovorov

 pcija: Dvigalo PENZ 6Z – teža dvigala
O
1.270 kg, zložljivo, največja moč dvigala oz.
dvižni moment 52 kNm, vrtilni moment 14
kNm, vrtilni kot 410°, teleskopska dolžina
6.970 mm, visok sedež s krmilno ročico,
hidravlični teleskopski podpori, neskončen
rotator, indikator preobremenitve, samooskrba olja prek dvokrožnega hidravličnega
sistema z batno črpalko

 ajemalka (240 litrov, širina 85 cm) za vsakoZ
dnevna težja gradbena dela

Tandem traktorska prikolica z dvigalom
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VEMO,
KAJ JE POTREBNO

Vaš Farmtech partner:

Farmtech d.o.o.
Industrijska ulica 7, SI-9240 Ljutomer
[t] 02 584 91 00
[f] 02 584 91 01
[e] info@farmtech.eu

www.farmtech.eu

Zaradi prizadevanj za stalni nadaljnji razvoj in izboljšave izdelkov si pridržujemo
pravico do tehničnih sprememb brez predhodne najave. SI2020

