En klasse for sig!

Allrounderen:
Standsikker ved hjælp
af 4-hjuls styring,
enestående i denne
vægtklasse.

En klasse for sig!
Handy maskine til det grove arbejde.
Tuchel Trac Quattro er ideel de steder hvor store maskiner ikke kan
komme til. Pga. den lave egenvægt og kompakte opbygning er der
minimal skade på arbejdsområderne. Med denne maskines mange
funktioner, behændighed og hurtige skiftende arbejdsredskaber,
bliver arbejdet ordnet i en håndevending. Tuchel Trac Quattro passer
igennem alle 1 x 2 meters døre og kan derfor bruges i selv svært
tilgængelige haver eller stalde og bokse.

Teknisk data
Motorstørrelse
Motor ydelse

3. Cyl. Kubota
diesel motor
16,1 kW/22 Hk ved
3.200 omdr./min.

Hastighed

0 - 12 km/t

Vægt

• Minimal kipfare på grund af
4-hjulsstyring.

Bredde/længde/
højde

• Ingen ændring af tyngdepunktet ved
drejning.

1.087 kg.
910 mm / 2 410 mm /
1.950 mm

Venderadius (inderst)

625 mm

• Forbinder poweren fra større
maskiner med de kompakte mål i
ny maskinstørrelse.

Løftehøjde (redskabs
drejepunkt)

2.410 mm

• God service tilgængelighed.

Løftekraft

820 kg

Kiplast

635 kg

Max styrevinkel – ekstrem smidighed.

Minimerer hård fysisk arbejde.

Økonomisk i drift.

Stort tilbehørs program.

Kubota motor, renere, støjsvag,
og ydelsesstærk.

Let betjening.

Kraften i centrum.
Sikkert, komfortabelt arbejde –
tag plads og kør:
•

Sikker siddeplads i lavtliggende tyngdepunkt

•

Køre egenskaber, handling, standsikkerhed –
alt er enkelt og sikkert.

•

Højeste fleksibilitet med optimal arbejdsradius

•

Maskinens styring, frem - bak, sker enkelt med
en håndsbetjent joystick

•

Komfortabel indstigning fra begge sider

Betjeningen frem – bak via joystick

Komfortabel indstigning fra begge sider.

Standsikker på grund
af 4-hjulsstyring –
enestående i denne
vægtklasse!
Man sidder i lavt tyngdepunkt

Tilbehør til Allrounderen!
Multifunktions maskine.
Tuchel Trac Quattro er udstyret med en hurtig skift system. Det betyder, at
man helt enkelt kører hen til udstyret, kobler på og ophænget låses automatisk – allrounderen er klar.

• passer gennem alle 1 x 2 mtr. døre
• Enestående på spalter pga. lav
egenvægt
• Ideel til stald og bokse pleje

Vores alsidige tilbehørsprogram, tilbyder
alt til individuelle indsatsmuligheder.

… og meget mere.

Maksimal ydelse på minimal plads
Den ideelle maskine i bygninger og svært
tilgængelige udendørsarealer.
Tuchel Trac Quattroen er en innovativ og mangfoldig maskine.
Højeste fleksibilitet og styrke på den mindste plads, minimal
venderadius, optimal kip sikkerhed og mange redskabs muligheder, der gør maskinen til en allrounder i alle opgaver.

Tuchel Trac Quattro er ideel til:
Landbrug
Stutterier
Entreprenør opgaver

Løftehøjde 2410 mm!

Passer gennem alle døre!

Bygge / nedrivning
Industri / havne

497

1050
2110

775

Kommunal brug

1950

Siddehøjde: 988

236

Kølehuse
Gartneri / kirkegårde
Landskabspleje
Fritidsparker / campingpladser / zoos
696

910

Maskinstationer

Enkelt arbejde på minimal plads.

Kvalitet ”made in Germany”

Ændringer af størrelser, vægt og tekniske data forbeholdes.

I Tuchels fabrik i Salzbergen, producerer de kvalificerede medarbejdere
over 3.000 produkter om året: alt fra fejemaskiner til montering på
maskiner, sneskær, specielle køretøjer og til redskabsbærere og
specielle maskiner med egen drivstation.

For
yderligere
information.
Telefon:
+45 74 65 92 46

Forhandler:

www.tuchel.com

KT Maskiner, Kværsløkke 8, Kværs, 6300 Gråsten, Dk., Tlf. +45 74659246, Fax. +45 74659146,
E-mail: info@ktmaskiner.dk, Web: www.ktmaskiner.dk

