MINIRYPADLA (1,4 - 2,2 tun)
		
Provozní hmotnost
Výkon motoru
kg (libry)
kW (HP)

Max hloubka kopání 		
(Standard/prodloužené rameno)
m (stopy)

TC14-2

1500* (3310*)

10.4 (14.1)

2.26 (7’5”)

TC16-2

1650 (3638)

10.4 (14.1)

2.26 (7’5”) / 2.46 (8’1”)

TC19-2

1840 (4057)

12.0 (16.3)

2.54 (8’4”) / 2.74 (9’0”)

TC22-2

2010 (4432)

12.0 (16.3)

2.54 (8’4”) / 2.74 (9’0”)

* Stříška místo kabiny

Výkonnost rypadla
Funkčnost
Pracovní místo
Servis

NOVÁ ŘADA XL MINIRYPADEL
4 nové modely od 1,4 do 2,2 tun
2 nové modely ve třídě 3-4 tuny
Nový design zachovávající
tradiční prvky strojů Schaeff

MINIRYPADLA (3-4 tuny)

		
Provozní hmotnost
Výkon motoru
kg (libry)
kW (HP)

Max hloubka kopání 		
(Standard/prodloužené rameno)
m (stopy)

TC35-2

3570 (7872)

22.8 (31)

3.33 (10’11”) / 3.53 (11’7”)

TC37-2

3550 (7828)

22.8 (31)

3.25 (10’8”) / 3.45 (11’4”)
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MINIRYPADLA

XL VÝKONNOST KOPÁNÍ SÍLA TAM, KDE JI POTŘEBUJETE
Vysoké rycí a trhací síly, rychlé pracovní cykly a precizní
ovládání garantují velký výkon - speciálně pro “mini” rypadla.

NOVINKA

XL FUNKČNOST VŠE MAXIMÁLNĚ ULEHČENO

NOVINKA

Instinktivní kontrola - kombinace intuitivního ovládání a bezpečného
pracovního prostředí vytváří z minirypadla příjemného spolupracovníka.

LUDV hydraulika (průtok hydrauliky nezávislý na zatížení nákladem):
v této třídě je nabízena jen několika výrobci.

Řízení Terex Fingertip: joystick umožňuje operátorovi ovládat minirypadlo velmi
precizně; mimo našich TEREX modelů jsou tímto vybaveny pouze některé
konkurenční stroje vyšších váhových kategorií.

Spolehlivé klíčové prvky: Hydraulika Bosch Rexroth.

Dobře ochráněn: Válec výložníku nad ramenem a hydraulický přesuv Knickmatik™
vyvinutý Terexem - kompletně zamezuje jeho poškození a umožňuje příležitostné
přichycení břemen k výložníku.

Objemná nádrž paliva umožňuje mnoho hodin nepřetržité práce.

NOVINKA
XL PRACOVNÍ MÍSTO - VELKÉ A VELKORYSÉ
Nastupujte s dobrým pocitem, užijte si ovládání a podávejte maximální výkon.
Obsluha stroje má vše potřebné na dohled a na dosah.
Extra prostorná kabina s certifikací ROPS/TOPS: mnoho místa a pocitu svobody pohybu uvnitř stroje.
Vynikající výhled přes velkou plochu oken nabízí skvělou kontrolu nad přídavným nářadím
a okolním prostředím.
Levé i pravé dveře v kategorii 1,4 až 2,2 tun.
Pro rychlejší vstup do kabiny a prostornější místo může být boční opěrka sedadla zvednuta.

XL SERVIS SNADNÝ A OSVĚŽUJÍCÍ
Hop, hop, v rychlém sledu a jednoduše - to je to, co očekáváme
od současného servisu. Vše v rychlosti, vše přímo přístupné
a bez zbytečných prostojů. Čas jsou peníze.
Kapota motoru: široce otevíratelná, ve dvou stupních.
Místa k denní kontrole obsluhou jsou snadno přístupná a všechny hladiny
kapalin je možno kontrolovat přes průhledové měrky.

