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NOVINKA

NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY 
PRO NÁŠ MULTITALENT



KOMPAKTNÍ MOBILNÍ RYPADLO  
TEREX® TW95

Terex® TW95 patří k nejoblíbenějším kompaktním mobilním rypadlům na trhu. 

UDĚLALI JSME JEJ 
JEŠTĚ LEPŠÍ 
Rychlejší pracovní cykly, nová technologie motoru a zjednodušená obsluha charakterizují TW95 s motorem 
Euro Stage IV.

SNÍŽENÉ  
EMISE HLUKU 
pro práci v místech 
citlivých na hluk

OPTIMALIZOVANÁ OBSLUHA 
podporuje řidiče

VYŠŠÍ HYDRAULICKÝ VÝKON 
pro rychlejší pracovní cykly

NOVÝ BOČNÍ KRYT 
poskytuje zlepšený přístup  
a zjednodušuje servis

VÝKONNÝ MOTOR 
EU stupeň IV / EPA Tier4 Final 

KAMERA PRO COUVÁNÍ
sériově 
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KOMPAKTNÍ MOBILNÍ RYPADLO  
TEREX® TW95

TAK JSME  
TO UDĚLALI 
Snížené emise hluku 
Podařilo se snížit otáčky ventilátoru.  
Baterie už není umístěna před chladičem. To umož-
ňuje lepší řízení chlazení, stroj je slyšitelně tišší.

Nový boční kryt  
Nový boční kryt lze otevřít v jednom kuse 
a poskytuje velmi velkorysý přístup k motoru a hyd-
raulice. Servisní práce jdou rychleji od ruky.

Bezpečná přeprava  
Jednoduše z A do B: nástavba se již nemusí při pře-
pravě mechanicky blokovat, protože k blokování 
dojde automaticky pomocí brzdy otáčení. Obsluha 
vidí na displeji, jestli bylo přepravní polohy dosaže-
no.

Terex Diagnostika  
Obchodní software je k dispozici od Q2 2016.  
Partneři Terex si aktualizaci softwaru nahrají sami. 
Volitelné doplňky lze dovybavit tak, že se přes  
dealerský portál zakoupí speciální inicializační/soft-
warové soubory, které jsou specifické pro daný stroj, 
a dealerský portál překontroluje sériové číslo.

Vyšší hydraulický výkon  
Rychlejšími pracovními cykly se dosáhne lepšího 
výsledku: Ve srovnání s verzí Euro Stage IIIB nabízí 
nové hydraulické řešení vyšší výkon pracovní hyd-
rauliky díky upravené koncepci otáčení. Dříve velké 
zubové čerpadlo je rozděleno na dvě malá zubová 
čerpadla, výsledkem je lepší řízení výkonu.

Objem [l/min]

Tl
ak

 [b
ar

]

Struktura menu Vstupy/výstupy Konfigurace stroje

Euro Stage IIIB
Euro Stage IV
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KOMPAKTNÍ MOBILNÍ RYPADLO  
TEREX® TW95

NOVINKY V OBSLUZE 

Automatika volnoběhu (volitelný  
doplněk)
Automatika volnoběhu zůstává při zvednutí levé 
loketní opěrky nadále aktivní. Když je levá loketní 
opěrka zvednuta, při zapnuté automatice volnoběhu, 
zůstane motor ve volnoběžných otáčkách. Dosud 
vždy skočila do polohy ručního plynu.

Ukazatel paliva 
Četnost snímání čidla v ponorné trubce v nádrži na 
motorovou naftu se s běžícím motorem snížila, aby 
se ustálil ukazatel paliva.

Imobilizér (volitelný doplněk)
K dispozici je imobilizér s číselným kódem - viz pro-
duktová informace.

Přední radlice (volitelný doplněk)
Přepínání radlice se nyní provádí na displeji a přepí-
načem a ne už jenom na displeji. Přepínač je zabu-
dovaný do loketní opěrky. 

Displej
 Přepínání na displeji je přepracované a 

reaguje mnohem rychleji než dříve. 

 Tlačítko Info - koncový zákazník obdrží stručnou  
informaci o funkci, nenahrazuje návod k obsluze

 Displej rozšířen o AdBlue
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