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TDK 1300F

TANDEM TRAKTORSKA PRIKOLICA Z DVIGALOM

Član skupine

TDK 1300F

POUDARKI
Vsestranska uporabnost
 a delo v najtežjih delovnih
Z
pogojih
 rilagodljivo tandem
P
podvozje in učinkovit nizko
ležeči tandem
 pretno zasnovana in
S
sodobno oblikovana
 udi izbor številne
N
dodatne opreme

KOMBINIRANA
TDK 1300F
Močna in vzdržljiva tandem prikolica
skupne mase 13 ton je zaradi svoje
zasnove in odlične okretnosti namenjena za različna dela v zahtevnih delovnih
pogojih, tako za prevoz različnih tovorov
v kmetijstvu kot pri posebnih komunalnih opravilih ali v gozdarstvu.
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Njena visoka kakovost, prilagodljivost
in vsestranska uporabnost omogoča
funkcionalnost in učinkovitost pri vaših
opravilih.
S TDK 1300F boste zagotovo pripravljeni na vse izzive. Zato pozabite na
visoke stroške vzdrževanja in upravljanja
dragega voznega parka. Dovolj je le ena
prikolica za celoletno uporabo in gospodarno delo.

TEHNIČNI PODATKI

TDK

1300F

Največja skupna masa (tehnična)

13000 kg

Lastna masa (odvisna od opreme)

3500 kg

Nosilnost

9500 kg

Dimenzija (dolžina x širina x višina)
Dimenzija zaboja (notranja dolžina x širina)

7065x 2450 x 2340
mm
4510 x 2200/2300
mm

Višina stranic

600+600 mm

Višina do poda (pri serijskih pnevmatikah)
Prostornina ~ uporabna prostornina

1040 mm
13,00 ~ 20,00 m3

Kolotek

1750 mm

Kvadrat osi

90 mm

Obremenitev na priklopu

2000 kg

Dovoljena hitrost

25 km/h

Pnevmatike

19.0/45-17 14 PR

Zavorni sistem

dvovodni zračni ali
hidravlični

Izpust za zrnje

390 x 290 mm

Število stopenj hidravl. cilindra
(premer)
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(75/90/105/120 mm)

Višina dviga cilindra

2000 mm

Tristrano kipanje (stransko / nazaj)

45° / 50°

Potrebna količina olja

18,6 l

Potrebna vlečna moč kW / PS

 vigalo PENZ 6 Z:
D
teža dvigala 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, …

> 63 kW / 86 PS

Listnate vzmeti

parabolične

Dvižna vzmet na stranicah



Centralno zapiranje stranic



DODATNA OPREMA

1300F

Pnevmatike

 rijemalo za les se zlahka nadomesti z zajemalko za druge potrebe
P
nakladanja ali s kavljem za tovor.

355/60 R 18
435/50 R 19.5 RE
500/50 R 17

40 km/h izvedba / z ALB zavorami



Kombinirane zavore (zračne in hidravlične)



Vlečno uho D40mm / D50mm / K80



Zadnja vlečna kljuka za vleko druge prikolice



Avtomatski priklop za vleko druge prikolice



Elektroinštalacija/kipanje za drugo prikolico



Snemljiva zaščita za luči



Tretji poviški stranic

 ompaktna in funkcionalna prikoliK
ca za nemoteno delo v gozdarstvu,
kmetijstvu in komunali.

 izko težišče prikolice omogoča
N
večjo stabilnost pri prevozu in
zagotavlja varno vožnjo v zahtevnih
razmerah.

500 / 600 mm

Zunanja ojačitev vzdolžnih stranic z trakom



Zaboj za orodje



Ročice za prevoz lesa, 10 kosov



Vtična sprednja mreža z varnostno zaponko
in vijačnih vložki



Gozdarstvo prijemalo TIGERGRIP TG 22



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



Kavelj za tovor
(največja dvižna zmogljivost 4 tone)



Barva po želji za podvozje namesto rdeče
RAL 3002



Barva po želji za zaboj namesto zelene
RAL 6000



 Serijska oprema

 Dodatna oprema

 Ni možno

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. SI2015

