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VEDOUCÍ V POLI

Ve své třídě
S více než šedesátiletou odborností v konstrukci a 
výrobě jsou staveništní dampry Terex® vytvořené 
generacemi tvrdé práce v nejobtížnějších 
podmínkách. Jsou to stabilní, robustní stroje pro 
pronajímání a odvádějí práci.

Snadno ovladatelné a udržovatelné s 
bezkonkurenční silou a spolehlivostí poskytují 
staveništní dampry prodlouženou dobu 
provozuschopnosti za snížených nákladů. S 
prvotřídními přednostmi vozíku, silnými 
konstrukcemi podvozku a uživatelsky přívětivými 
ovládacími prvky lze snadno spatřit, proč jsou 
staveništní dampry první volbou pro převoz 
materiálu a vyklápění na jakémkoliv staveništi. 

Řada staveništních damprů Terex nabízí tři typy 
konfigurací vozíku: 

Staveništní dampry Terex otočné sklápěče nabízejí 
schopnost vyklápět vozík dopředu nebo až 90 
stupňů na každou stranu stroje.

Staveništní dampry Terex čelní sklápěče vlastní 
mechanismus vyklápění dopředu pro přesné 
umístění vysoce objemných materiálů.

Staveništní dampry Terex výškové vyklápěče 
poskytují schopnost zvednout vozík do více než 1,5 
metru a vyklopit přes překážku do vozíků.

Naším cílem je zvýšení vaší ziskovosti, proto se 
zaměřujeme na dobu provozuschopnosti a 
produktivitu. 
Potřebujete staveništní dampr, který vydrží v 
provozu, nezáleží pro co a kde. Se staveništním 
damprem Terex toto získáte a navíc nízké náklady na 
vlastnictví a velké zbytkové hodnoty.

Od užitečného zatížení 850 kilogramů do 10 tun se 
široká řada staveništních damprů Terex perfektně 
hodí pro vaše potřeby.

STAVENIŠTNÍ DAMPRY
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VÍCE NEŽ JEN DAMPR

Převodovky poskytující 
optimální přenos síly

Servisní dvířka s 
širokým otvorem pro 
nejlepší servisní přístup 
ve své třídě

Vysoce výkonné a 
spolehlivé vznětové 
motory chlazené vodou 
pro hladký a ekonomický 
provoz

Vysoce výkonné brzdění 
kotoučovými brzdami 
ponořenými v oleji 
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Vysoké kapacity vozíků 
přepraví na jedno naložení 
více materiálu

Jednoduchá palubní deska 
navržená pro pohodlí řidiče a 
snadné používání

Široká řada typů 
sklápěčů umožňuje 
zvolit správný stroj pro 
příslušný úkol

Znamenitý výkon 
v terénu s velkou 
světlou výškou 
pro dosažitelnost 
staveniště

Robustní zpracování podvozku 
a středový kloub a oscilace pro 
velkou sílu a spolehlivost na 
nejobtížnějších stanovištích

Sklápěcí ROPS jako standard 
na všech modelech pro snadnou 
přepravu
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SILNÍ
VYKONAVATELÉ
Vysocí a mocní
Staveništní dampry Terex čelní sklápěče jsou 
navrženy s jednou věcí na mysli – přepravit co 
nejvíce sypkého materiálu co nejrychleji, 
nejbezpečněji a nejhospodárněji. 

S působivou možností objemu od 2 tun do 
pozoruhodných 10 tun poskytují tyto stroje robustní 
pro pronajímání mimořádnou sílu a výkon.  

Všechny čelní sklápeče jsou vybavené robustními, 
proti poškození odolnými kloubovými podvozky a 
vozíky. 

Rychlost a síla
Všechny staveništní dampry Terex poskytují 
znamenitou životnost pro prodlouženou dobu 
provozuschopnosti a produktivitu. 
Nejnovější konstrukce poskytují pozoruhodnou sílu 
díky silným ocelovým bokům a robustním ocelovým 
čelům a základnám. 

Mechanismus vyklápění dopředu je navržen pro 
hladké přesné umístění vysoce objemných materiálů.

STAVENIŠTNÍ DAMPRY ČELNÍ SKLÁPĚČE

Co to znamená pro vás
   Velké kapacity při plném naložení až 5 050 litrů
   Pronájem – osvědčené konstrukce pro udržení 
provozuschopnosti i v nejobtížnějších podmínkách

   Velká světlá výška, nízké těžiště pro znamenitou stabilitu a 
dosažitelnost staveniště

   Mimořádný servisní přístup pro snadnou údržbu 
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KLIDNÍ 
STĚHOVÁCI
Zvyšte svoji všestrannost
Řada staveništních damprů Terex otočných sklápěčů 
(otočné vyklápění) dává nový rozměr všestrannosti 
vašich úkolů na staveništi. 

Otočné sklápěče umožňují otočení nákladu v 
rozsahu 90 stupňů na každou stranu stroje a 
vyklopení. To činí tyto všestranné stroje ideální 
volbou pro zpětné plnění příkopů a práci na stísněné 
staveništní oblasti.

S možnostmi užitečného zatížení mezi 2 až 6 tunami 
se vaše flexibilita na staveništi s otočnými sklápěči 
Terex mnohem zvýší. Vysoce kvalitní ložiska 
otočného věnce umožňují otočným sklápěčům Terex 
poskytovat snadnou obsluhu a hladký pohyb při 
přesném umísťování nákladů.

Spolehlivost a bezpečnost
Všechny otočné sklápěče jsou vybaveny aretačním 
ústrojím otočného vyklápění, které zajišťuje vozík v 
přímé poloze během pohybu.

Inteligentní design znamená poskytnutí úplné 
ochrany pro směrování hadic a hydrauliku bez 
ústupků v přístupnosti pro pravidelnou údržbu.

Co to znamená pro vás
   Velké kapacity při plném naložení pro vysokou produktivitu
   Působivý poloměr otáčení pro přesnost a efektivitu
   Ekologicky šetrné motory poskytující znamenité řízení síly
   Otočné sklápěče umožňují efektivní umístění nákladu na obě 
strany

   Vysoce rychlý provoz s plně naloženými vozíky

STAVENIŠTNÍ DAMPRY OTOČNÉ SKLÁPĚČE
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VYSOKÝ 
DOSAH
Zvedněte svůj výkon
Řada staveništních damprů Terex výškových 
vyklápěčů je určena pro dokonalou mnohostrannost 
a výkon při vyklápění přes překážky a do vozíků.

Od 850 kg až do 2 000 kg jsou tyto stroje ideální pro 
staveniště a prostředí tvorby krajiny nebo pro 
jakékoliv staveniště s prostorovými omezeními.

Všechny modely dosahují působivé výšky vyklápění 
více než 1,5 metru. Stabilitu poskytuje robustní 
podvozek a konstrukce vozíku zajišťuje, že zůstane 
jednotka při vyklápění dobře vyvážená a bezpečná.

Složit – vjet dovnitř
Skládací ROPS umožňuje výškovým vyklápěčům 
získat přístup do interiérových prostor. Nejmenší 
modely v řadě TA0.8EH a TA1EH jsou schopné projet 
skrz standardní 1 m vchod. Všechny výškové 
vyklápěče Terex nabízejí úzké konstrukce pro 
zlepšení přístupu na staveniště a manévrovatelnost 
a rovněž rozšíření možností přepravy.

Co to znamená pro vás
  Provozní užitečná zatížení od 850 do 2000kg
  Minimální výšku vyklápění 1,5m – lze vyklápět do standardního 
vozíku

  Úzká konstrukce umožňuje strojům projet skrz standardní 
1m dveřní otvor, TA0.8EH a TA1EH pouze v případě vybavení 
volitelnými úzkými pneumatikami

STAVENIŠTNÍ DAMPRY VÝŠKOVÉ VYKLÁPĚČE
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VYKLÁPĚNÍ S 
ROVNOVÁHOU

STAVENIŠTNÍ DAMPRY

Robustnost pro pronajímání znamená 
snadnou údržbu
Pro vytvoření stroje dostatečně robustního pro 
pronajímání je zásadním přístup pro údržbu. 
Všechny staveništní dampry Terex disponují 
dokonalým přístupem pro údržbu ze země pro 
podporu snadnosti údržby. Podvozek a kapota 
motoru jsou navržené pro poskytnutí maximálního 
přístupu do všech oblastí. 

Kryty motoru jsou namontované na robustních 
závěsech a lze je zajistit odolnými západkami pro 
dodatečnou bezpečnost.

Vytvořeny pro jakékoliv podmínky
Jako u všech staveništních damprů Terex umožňuje 
velká světlá výška provoz v nejdrsnějším terénu. 
Navržený tak, aby byl robustní pro pronajímání, 
udržuje staveništní dampr Terex neustále výkon.

Široké úhly oscilace napomáhají kolu maximalizovat 
kontakt se zemí. To znamená, že je dosaženo lepší 
trakce, což má za následek znamenitý výkon v 
terénu a vyšší produktivitu.

Přístup do všech oblastí
V souladu s legislativou EEC je standardně na všech 
staveništních damprech Terex namontovaný skládací 
rám ROPS. 

Kromě poskytnutí ochrany řidiče skládací ROPS 
snižuje přepravní výšku na větších modelech a 
umožňuje menším modelům přístup do interiérů.
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VYKLÁPĚNÍ NA 
STAVENIŠTI SE PRÁVĚ 
STÁVÁ SNADNĚJŠÍM

HYDROSTATICKÁ TECHNOLOGIE

Totální kontrola klapnutím spínače
Všechny staveništní dampry Terex jsou nyní vybaveny 
hydrostatickými převodovkami - nejnovější 
technologickou inovací společnosti Terex navrženou 
pro zvýšení vaší produktivity.

Hydrostatický systém dodává plynulou, 
nepřerušovanou sílu pro řidiče a vysokou jízdní 
rychlost.

Jednoduché, uživatelsky přívětivé ovládací prvky 
pomohou všem řidičům zvyknout si rychle na novou 
zkušenost s hydrostatickým řízením.

Vysoký výkon – vysoký výstup
Tato působivá nová řada má mimořádný výkon v 
terénu díky vysoce specifické konstrukci 
hydrostatiky, která hladce dodává výkon kolům pro 
znamenitou trakci a bezpečnost.

Co to znamená pro vás
  Technologie aktivních hydrostatických brzd poskytuje 
znamenitý přínos pro provoz ve stoupáních

  Nepřítomnost řadicí páky nebo spojkového pedálu zajišťuje 
zvýšený stupeň pohodlí řidiče a zlepšený přístup

  Dokonalý výkon v terénu s maximální silou přenášenou na kola
  Jednoduché ovládací prvky v automotive stylu umožňují 
používat stroj méně zkušeným řidičům
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SPECIFIKACE

VÝKON
TA0.8EH TA1EH TA1.2EH TA2 TA2E TA2S TA2SE TA2H TA2EH TA2SH TA2SEH

Užitečné zatížení (kg) 850 1000 1200 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Hmotnost bez nákladu (kg) 1290 1310 1375 1898 1974 2016 2100 1964 2040 2082 2166

Typ vyklápění

Vyklápění 
dopředu - 
výškové 

vyklápění

Vyklápění 
dopředu - 
výškové 

vyklápění

Vyklápění 
dopředu - 
výškové 

vyklápění

Vyklápění 
dopředu

Vyklápění 
dopředu - 
výškové 

vyklápění

Otočné 
vyklápění

Otočné 
vyklápění - 
výškové 

vyklápění

Vyklápění 
dopředu

Vyklápění 
dopředu - 
výškové 

vyklápění

Otočné 
vyklápění

Otočné 
vyklápění - 
výškové 

vyklápění

Kapacita vozíku - voda (litry) 280 320 390 750 750 750 750 750 750 750 750

Kapacita vozíku - zarovnaný náklad 
(litry) 400 450 560 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Kapacita vozíku - při plném naložení 
(litry) 470 540 680 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200

Motor Kubota D905 Kubota D1703M

 - Počet válců 3 3

 - Čistý výkon - kW (hp) 16,4 (22) 24,5 (32,6)

 - Zdvihový objem (cc) 898 1647

 - Maximální točivý moment (Nm) 50 105

 - Sání Bez přeplňování Bez přeplňování

 - Shoda emisí EU Stage IIIA

PŘEVOD / POHON
Typ převodovky Hydrostatický motor (Poclain Twinlock) 

na 4 hydraulické motory kol
Ručně řazená převodovka přes rozdělovací převodovku 

na přední a zadní kola
Hydrostatický motor přes rozdělovací převodovku na 

přední a zadní kola

Velikost pneumatik
7.0 x 12 

(volitelně 
10.0 / 75 x 15.3)

10.0 / 75 x 5.3 
(volitelně 
7.0 x 12)

10.0 / 75 x 15.3 10.0 / 75 x 15.3 (10 vrstev)

Pohon Hydrostatický 1/1 Ruční - 3 vpřed / 1 vzad 2 / 2 (vysoký a nízký rozsah - vpřed a vzad) 
Hydrostatický - permanentní 4WD

Maximální jízdní rychlost - (km/h) 11,0 19,0 16,0

Stoupavost 
(Maximální sklon svahu) 20% (1 v 5) 25% (1 v 4) 19,5% (1 v 5)

KAPACITY
Kapacita plné nádrže (litry) 42 23

Kapacita hydraulické nádrže (litry) 27 25

EKOLOGIE
Emise hluku (podle ISO 4871) - 
Hladina akustického tlaku (LPAD) 80,2 dB 84,8 dB 86,1 dB

Emise hluku (podle ISO 4871) - 
Hladina akustického výkonu (LWAD) 101 dB 101 dB 101 dB

Shoda hlučnosti Směrnice o emisích hluku 2000/14/ES

Vibrace rukou a paží (podle defi nice 
EN474-1 všechny činnosti) <2.5 m/s2

Vibrace - celé tělo 
(podle defi nice ISO/TR 25398 - 
pracovní cyklus)

0.529 rms (0.264 m/s2 neurčitost)
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TA3 TA3S TA3H TA3SH TA3.5SH TA5 TA5S TA6 TA6S TA7 TA9 TA10
3000 3000 3000 3000 3500 5000 5000 6000 6000 7000 9000 10000

2260 2550 2320 2620 2620 4070 4215 4205 4240 4245 4875 4920

Vyklápění 
dopředu

Otočné 
vyklápění

Vyklápění 
dopředu

Otočné 
vyklápění

Otočné 
vyklápění

Vyklápění 
dopředu

Otočné 
vyklápění

Vyklápění 
dopředu

Otočné 
vyklápění

Vyklápění 
dopředu

Vyklápění 
dopředu

Vyklápění 
dopředu

1250 1000 1250 1000 1000 1620 1500 1950 1603 2100 2360 2490

1600 1500 1600 1500 1500 2450 2300 2740 2495 3020 4065 4140

1950 1870 1950 1870 1870 3100 2973 3780 3245 3850 4560 5050

Kubota V2203M Perkins 1104D-44T

4 4

32,4 (43,5) 62,5 (84) 74,5 (100)

2197 4400

147 353 393

Bez přeplňování S turbodmychadlem

EU Stage IIIA

Ručně řazená převodovka přes 
rozdělovací převodovku na přední 

a zadní kola

Hydrostatický motor přes rozdělovací převodovku 
na přední a zadní kola Power shuttle přes rozdělovací převodovku na přední a zadní kola

11.5 / 80 x 15.3 (10 vrstev) 12.0 x 18 x 12 vrstev 405/70 - 20 - 14PR 500/60 x 22.5 x 16 vrstev High 
Flotation

Ruční - 3 vpřed / 1 vzad 2 / 2 (vysoký a nízký rozsah - vpřed a vzad) Hydrostatický - permanentní 4WD 4 / 4 vpřed a vzad - permanentní 4WD

19,0 25,0 27,0 28,0

25% (1 v 4) 25% (1 v 4) 20% (1 v 5)

37 67 64

37 50 71

84 dB  84 dB  84 dB  86 dB

101 dB 101 dB 101 dB 102 dB

Směrnice o emisích hluku 2000/14/ES

<2.5 m/s2

0.529 rms (0.264 m/s2 neurčitost)



16

BRZDOVÝ SYSTÉM
TA0.8EH TA1EH TA1.2EH TA2 TA2E TA2S TA2SE TA2H TA2EH TA2SH TA2SEH

Provozní brzda Hydrostatické dynamické brzdění na zadních motorech kol Hydrostatické řízení Orbitrol pohánějící centrální hydraulickou řídicí páku

Parkovací brzda Hydrostatické dynamické brzdění na zadních motorech kol Ruční brzda nad středem - kotouče ponořené v oleji na přední nápravě

ROZMĚRY
Celková délka (mm) 2959 2959 2959 3570 3570 3550 3550 3570 3570 3550 3550 

Celková šířka [Max] (mm) 998* / 1120 998* / 1120 1310 1492 1492 1492 1492 1492 1492 1492 1492 

Rozvor (mm) 1440 1440 1440 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 

Světlá výška (mm) 241 241 241 184 184 184 184 184 184 184 184 

Výška k přednímu okraji vozíku 
[nesklopeno] (mm) 1175 1175 1175 1323 1454 1360 1522 1323 1454 1360 1522 

Výška k přednímu okraji vozíku 
[sklopeno] (mm)

1558 
(zvednutý)

1595 
(zvednutý)

1595 
(zvednutý) 916 1074 (spuštěný) / 

1572 (zvednutý) 983 1142 (spuštěný) / 
1640 (zvednutý) 916 1074 (spuštěný) / 

1572 (zvednutý) 983 1142 (spuštěný) / 
1640 (zvednutý)

Poloměr otáčení k vnějšku vozíku 
(mm) – – – 3680 3680 3680 3680 3680 3680 3680 3680 

Úhel natočení kol (stupně) – – – +/- 30.6

Oscilace (stupně) – – – +/- 10,5

Výška k vrcholu ROPS [zvednuto] 
(mm) 2483 2483 2483 2727 (+ 200 přes maják)

Výška k vrcholu volantu (mm) 1745 1745 1745 1937 1937 1937 1937 1937 1937 1937 1937 

ELEKTRICKÁ SOUSTAVA
Napětí 12 V 12 V

Baterie 74 Ah 74 Ah

Alternátor 45 A 55 A

* Při použití úzkých pneumatik

HYDRAULICKÝ SYSTÉM
Typ čerpadla Převod

Průtok (l/min) 24 21

Provozní tlak (bar) 130 210

Systém řízení Hydrostatické řízení Orbitrol pohánějící 
centrální hydraulickou řídicí páku Hydrostatické řízení Orbitrol pohánějící centrální hydraulickou řídicí páku
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TA3 TA3S TA3H TA3SH TA3.5SH TA5 TA5S TA6 TA6S TA7 TA9 TA10
Hydrostatické řízení Orbitrol pohánějící centrální hydraulickou řídicí páku Nožní brzda - kotouče ponořené v oleji vpředu/vzadu

Ruční brzda nad středem - kotouče ponořené v oleji na přední nápravě Parkovací brzda nad středem - suchý kotouč v převodové skříni

3700 3790 3700 3790 3790 4270 4550 4320 4590 4320 4330 4420

1950 1840 1950 1840 1840 2250 2075 2350 2095 2500 2500 2550

1950 1950 1950 1950 1950 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450

242 242 242 242 242 308 308 380 380 380 410 410

1460 1530 1460 1530 1530 1500 1602 1630 1671 1630 1722 1760

270 1130 270 1130 1130 365 1160 360 1229 360 430 440

4350 4665 4350 4665 4665 5400 5660 5600 5730 5600 6000 6017

+/- 30 +/- 30 +/- 30

+/- 10,5 +/- 10,5 +/- 10

2690 (+ 200 přes maják) 2835 2835 2910 2910 2910 3342 3375

1890 1890 1890 1890 1890 2070 2070 2160 2160 2160 2530 2630

12V 12V 12V

74Ah 90Ah 100Ah

55A 95A 95A

Převod

30 60

172 172

Hydrostatické řízení Orbitrol pohánějící centrální hydraulickou řídicí páku
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STANDARDNÍ VYBAVENÍ A VOLITELNÉ DOPLŇKY
TA0.8EH TA1EH TA1.2EH TA2 TA2E TA2S TA2SE TA2H TA2EH TA2SH TA2SEH

Skládací rám ROPS Standard Standard

Alarm zpátečky Standard Standard

Blikací maják Standard Standard

Chránič nohou Volitelně Standard

Vlečný třmen – Standard

Počítadlo hodin Standard

Silniční osvětlení (RTA) včetně 
chráničů předních světel Volitelně Volitelně

Zrcátko s pohledem dozadu Volitelně (standard v některých obchodech - ověřte u vašeho místního prodejce Terex)

Imobilizér proti krádeži KOSRAN Volitelně

CESAR Datatag Security Volitelně

Náhradní kolo Volitelně

Kryt ventilátoru – Volitelně (standard v některých obchodech - ověřte u vašeho místního prodejce Terex)

Speciální nátěr Volitelně

Bezpečnostní pás (oranžový) Standard

Sedadlo (nastavitelné vpřed/vzad, 
výška řidiče a úhel opěradla) Standard

Robustní zámek kloubu Standard

Úzké pneumatiky (7.00 x 12) Standard Volitelně – – – – – – – – –

Široké pneumatiky (10.0 / 75 x 15.3) Volitelně Standard Standard – – – – – – – –

Trávníkové pneumatiky – – – Volitelně
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TA3 TA3S TA3H TA3SH TA3.5SH TA5 TA5S TA6 TA6S TA7 TA9 TA10
Standard

Standard

Standard

Volitelně (standard v některých obchodech - ověřte u vašeho místního prodejce Terex) – –

Standard

Standard

Volitelně

Volitelně (standard v některých obchodech - ověřte u vašeho místního prodejce Terex)

Volitelně

Volitelně

Volitelně

Volitelně (standard v některých obchodech - ověřte u vašeho místního prodejce Terex) – –

Volitelně

Standard

Standard

Standard

– – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – –

Volitelně – – Volitelně Volitelně – – –
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Datum vstoupení v platnost: Říjen 2011. Popisy výrobků a ceny se mohou kdykoliv a bez povinnosti oznámení změnit. Fotografi e anebo výkresy obsažené 
v  tomto dokumentu slouží čistě k účelům znázornění. Pokyny k  řádnému používání této výstroje si prosím vyhledejte v příslušné provozní příručce. 
Nedodržování provozní příručky při používání našich výrobků nebo jinak nedbalé jednání může mít za následek těžká zranění nebo úmrtí. Na jednotlivý 
výrobek se poskytuje výhradně příslušná písemně uvedená standardní záruka a společnost Terex neposkytuje žádnou záruku navíc, ani výslovně, ani mlčky. 
Označeními uvedených výrobků a výkonů jsou případně názvy značek, značek servisů nebo obchodů společnosti Terex anebo jejích dceřiných společností 
v USA a v  jiných zemích. Všechna práva vyhrazena. „Terex” je registrovaná značka společnosti Terex Corporation v USA a v mnoha jiných zemích. 
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