Tool-Trac

Redskabsbærer og minilæsser i samme maskine…

og
Nemt !
t
hurtig

Fleksibel...

Løftehøjde:
2500 mm

Høj effektivitet:
• Undgå unødig ventetid
• Gør din medarbejder
uafhængig af andre
• Undgå ekstra transport af flere
maskiner til den enkelte opgave
• Forbedr arbejdsmiljøet ved
at undgå de tunge løft

ToolTrac - fra
redskabsbærer
til minilæsser
på 3 minutter...

Tool-Trac
løser opgaverne

Tool-Trac er udstyret
med »walk-in cabin«

- hvad enten det er som den
lille entreprenørmaskine, der
skal arbejde hvor de store ikke
kan komme til eller som den
professionelle klipper til de
store arealer.

- med en lav indstigningshøjde på
bare 40 cm. Nemt og bekvemt
for føreren.
Derudover er Tool-Trac særdeles
smidig med en indvendig venderadius på kun 650 mm.

Tool-Trac
trækker med
lethed en trailer
op til
2.000 kg

Hydraulikkoblingerne
- er placeret fremme på armen
i en arbejdsvenlig højde.
• En dobbeltvirkende
til drifthydraulik.
• To dobbeltvirkende
cylinderfunktioner.
• En retur for lækolie.

Flydende A-ramme for
ikke-fastmonteret udstyr

Hurtigskifte-ramme for
fastmonteret udstyr

- det vil sige at redskaberne kan
bevæge sig frit og uafhængig af
maskinen.
Med sine mange olieudtag er
Tool-Trac forberedt til de fleste
opgaver.

- med 4 punkts lås.
Hurtigskiftet betjenes fra
førerkabinen via joystick.

Tool-Trac
er et godt valg
- når der skal fjernes
sne fra stier, fortov eller
lignende...
- Eller hvis der skal spredes
sand og salt.

...i alt slags vejr!

- Nem snerydning på
parkeringspladsen...

Fejemaskine og sneskraber
Sneskraber
D1316/D1318
til fejemaskine
Skal der ryddes sne, er det en
fordel at have både fejemaskine
og skrabeblad med på samme tid.
Det er tidsbesparende, skrabebladet kan fældes hydraulisk ned
foran børstevalsen. Det giver
mulighed for at skrabe sne, hvor
det ikke er tilstrækkeligt at feje.
Det hydrauliske skrabeblad kan
monteres på Timan S1300/
S1500 fejemaskine.
Bladet fældes hydraulisk ned og
kan derefter svinges + - 21 grader
til højre og venstre.
Skrabebladet er monteret med
et kraftigt 50 mm vendbar
gummiskær.

Hydraulisk fejemaskine S1300/S1500
med kraftig Ø 600 mm børster
Hydraulisk svingbar + - 21 grader til højre og venstre.
Ved reversering af omløbsretning, er kosten udstyret med
en gummidug, der er hænger ned på bagsiden af børstevalsen for at beskytte mod stænk op mod frontruden.
Tekniske specifikationer:
Timan fejemaskine
Driv motor
Drejevinkel
Fejebredde
Fejebredde skråtstillet 21˚
Maks. olieflow
Maks. effekt
Mål og vægt
Længde
Bredde
Højde
Egenvægt

S1300
S1500
Sauer Danfoss Sauer Danfoss
+/- 21˚
+/- 21˚
1300 mm
1500 mm
1200 mm
1400 mm
60 liter
60 liter
14 kW
14 kW
1100 mm
1500 mm
950 mm
220 kg

1100 mm
1700 mm
950 mm
240 kg

Stort
udstyrsprogram
- som letter arbejdet i
hverdagen.
Når tingene er lige ved
hånden øges effektiviteten.

Skrabebladet
er sikret med
overbelastning
ved hjælp af et
automatisk
fjedresystem.

Timan sneskraber
D1316
Drejevinkel
+/- 21˚
Bladbredde
1600 mm
Skrabebredde skråtstillet 21˚
1480
Tykkelse på gummiskær
50 mm
Vendbar gummiskær
Ja
Maks. traktorstørrelse
35 kW
Maks. fremkørselshastighed
15 km/t
Overslagsfunktion
Ja
Kan monteres på fejemaskine
S1300
Mål og vægt (sneskraber monteret på fejemaskinen)
Længde
1200 mm
Bredde
1600 mm
Højde
950 mm
Vægt
340 kg

D1518
+/- 21˚
1800 mm
1580
50 mm
Ja
35 kW
15 km/t
Ja
S1500
1200 mm
1800 mm
950 mm
350 kg

Tornado 400
Markedets mest alsidige løsning
i sin klasse...
Ved at vælge en Tool-Trac med en Tornado 400
skifter du fra feje-/sugeanlæg til f.eks. klipper - eller
som minilæsser med skovl - på under 3 minutter.

Frit udsyn
- hele vejen rundt
Ved at placere hele
enhedeni multi-armen
opnås frit udsyn til fordel
for sikkerheden.

Tekniske specifikationer:
Tornado 400:
Bredde beholder:
Længde:
Bredde sugestykke:
Fejehastighed:
Maks. fejebredde:
Min. fejebredde:
Effektivt rumindhold:
Luftmængde:
Vandindhold:
Maks. vandforbrug:
Tryk på vandanlæg:

1250 mm
2000 mm
500 mm
2-6 km/time
1800 mm
1360 mm
350 liter
3200 m3/time
50 liter
1,2 l/min
1,7 bar

Længde på ekstern sugeslange:

8m

Stor sugekraft
med høj effekt
Ved kun at have en sugeslange på 650 mm mellem
beholder og mundstykke
opnås en høj effekt.
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Tekniske specifikationer
Model
Motortype

Tool-Trac 237

Tool-Trac 245

Kubota vandkølet diesel

Kubota vandkølet diesel

4

4

37,0 / 1.498

45,0 / 1.498

Hydrostatisk m. 2 områder

Hydrostatisk m. 2 områder

Standard

Standard

Mekanisk indkobling 100%

Mekanisk indkobling 100%

Arbejdshydraulik for 1 dobbelt med revers

48 l/min – 250 bar

58 l/min – 250 bar

Manøvrehydraulik for 2 dobbelt

33 l/min – 210 bar

33 l/min – 210 bar

Op til 35 km/t

Op til 35 km/t

Antal cylindre
Motorydelse (hk / ccm)
Transmission
4WD
Differentialespærre

Transporthastighed

Kat. 1

Kat. 1

Totalbredde med standard dæk

1.250 mm

1.250 mm

Totalbredde med smalle dæk (option)

1.070 mm

1.070 mm

Totallængde uden redskaber

2.860 mm

2.860 mm

A-ramme ophæng for og bag

Totalhøjde med nedslået rotorblink
Termostatstyret aircondition

Producent:
Timan A/S
Fabriksvej 13 . DK-6980 Tim
Telefon: +45 97 33 03 60
Fax:
+45 97 33 03 50
www.timan.dk

Forhandler:

1.920 mm

1.920 mm

Ekstraudstyr

Ekstraudstyr

