TIMAN 3330

Timan 3330

Skabt til gode resultater. Designet til arbejdsglæde.
• Bedre førerkomfort
• Laveste støjniveau i sin klasse
• EU-patenteret teknologi

MADE IN DENMARK

• Hurtigt redskabsskifte
• Bredt redskabsprogram
• Sikker og brugervenlig

• Benzindrevet
• EU Stage V
• Dansk design og kvalitet

timan.dk

Ordentligt arbejde kræver ordentlige
arbejdsforhold. Derfor har vi siden 2004
designet og udviklet maskiner med dyb
forståelse for førerens arbejdsglæde og
–opgaver.
Bag hver maskine fra Timan ligger der
dansk kvalitet og håndværk – i alt fra design
og produktion til service. Det betyder større
effektivitet og driftssikkerhed, som gør dig i
stand til at levere det bedste stykke arbejde
- uanset opgave og årstid.
Vi tror på, at samspil mellem arbejdsglæde
og effektivitet er vejen til det bedste resultat.
Det er derfor, vi siger:

Timan

MADE IN
DENMARK

Lavt benzinforbrug
Timan ligger i toppen,
når det kommer til benzinforbruget sammenlignet
med konkurrenterne*.
Kør længere på literen,
skån miljøet og få plads
i økonomien.
*Se benzinforbrug på bagsiden

Miljøvenlig kørsel
Timan 3330 overholder
alle EU’s Stage V
emissionsstandarder.
Dermed er udledningen
af NOx-gasser markant
reduceret. Den elektro
nisk regulerede motor
giver optimal udnyttelse
af brændstoffet.

Nemt redskabs
skifte
Koble maskinens arme
til redskabet, lås med
Easy Shift og koble de
trykløse hydraulikslanger
til maskinen. Du er nu
klar til at arbejde.

TIMAN 3330
Velkommen til en bedre arbejdsoplevelse. Timan 3330 er
designet fra bunden til at være markedets mest pålidelige og
behagelige redskabsbærer til parkopgaver, grøn vedligehold,
glatførebekæmpelse og vinterberedskab.
Med et bredt redskabsprogram og EU-patenteret teknologi er
Timan 3330 dit værktøj til de bedste resultater – hele året.

Indbygget kamera
(option)
Nu behøver du ikke læng
ere at forlade kabinen for
at kontrollere, om alt er
som det skal være. Kamera
for sugemundstykke kan
kombineres med bakkamera
med automatisk skift, som
giver optimalt overblik.

VI HAR SAT
BRUGEREN I
FØRERSÆDET.
Ordentlige arbejdsresultater kræver
ordentlige arbejdsforhold. Derfor har vi
bygget kabinen i Timan 3330 til at give
markedets bedste komfort og brugervenlighed med bl.a. USB, Bluetooth, kop- og
telefonholder. Nu arbejder maskinen for dig.

Lavt støjniveau og masser af plads

Drop høreværnet og lyt til musikken. Med kun
68 dB ved 2.600 omdr. i den rummelige,
klimatiserede kabine er det slut med stressende,
ukomfortabelt arbejde.

Fuldt justerbart førersæde

Slut med smerter i lænd og ryg. Højdejustering,
lænd-støtte og ergonomisk design sikrer dig den
mest behagelige oplevelse under brug.

Affjedret undervogn

Med støddæmpende affjedring på alle fire hjul
giver Timan 3330 dig markeders roligste, mest
behagelige køreoplevelse – selv i ujævnt terræn.

Fuld kontrol lige ved hånden

Timan 3330s kontrolpanel er udviklet i sam
arbejde med dem, som betjener maskinen til
dagligt. Fordi fuld kontrol skal virke naturligt.
Fartholder, elektronisk håndgas og Stop/
Go-funktion er standard på maskinen.

TORNADO T2
Timan præsenterer et unikt EU-patenteret fejesugeanlæg; Tornado T2.
Du får klassens mest effektive og miljøvenlige system, der efterligner
tornadoens sugekapacitet og kombinerer dette med vandets mægtige
kræfter. Resultatet er en exceptionel høj sugekraft, der gør vores
fejesugemaskine mere effektiv end nogensinde før.

Enestående fejesugesystem

Når vind og vand implementeres i vores EUpatenterede teknologi giver det en uhørt høj
sugeeffekt. Vandet hjælper med at flytte
materialet, og skyller samtidig sugeslangen.

Recirkulation af vand

Du skal ikke bekymre dig om at påfylde nyt
vand i tide og utide. Med vores recirkulations
system genanvender vi vandet fra sugetanken.
Fra kabinen kan du efterfylde under kørsel.

Lave driftsomkostninger

Mundstykket på T2 er markedets mest slidstærke.
Derfor følger der 30 måneders slidgaranti. Suge
kassen indeholder ingen roterende dele eller filterbørster. Det giver langt mindre vedligehold.

Følger med dig overalt

7 meter fleksibel slange til håndsug tillader dig
at arbejde over alt. Vores håndsug er udstyret
med støvdæmpning med recirkulation af vand.

Komfortabelt redskabsskifte
Bliv siddende i kabinen, når du
skifter fra tallerkenspreder til
valseudlægger. Du trykker blot på
knappen på betjeningspanelet,
og tallerkenerne kører automatisk op og stopper.

Fuld kontrol over sprede
billedet
Reguler din spredemængde og
-bredde fra ned til 1 meter og
op til 6 meter. Det gør din vinteropgave utrolig let, når du kører
fra sti til vej til parkeringsplads.
Det skåner både miljøet og dine
omkostninger.

Brug det materiale, du
foretrækker
Du kan både sprede salt, sand
og split med Combispreder CS
200, der rummer op til 150 liter.
Ved brug af tiplad kan du øge
kapaciteten til ca. 250 liter.
Lastkapacitet maks. 225 kg.

Stop/Go-funktion
Er du nødt til at holde stille ved
f.eks. en lysregulering, stopper
sprederen automatisk, og starter
igen, når du atter kører fremad.
Det er naturligvis standard.

COMBISPREDER CS 200
Din vintertjeneste har aldrig været mere behagelig. Den helt
unikke Combispreder CS 200 fra Timan gør det muligt for dig
at styre alt fra kabinen. Vi har kombineret valseudlæggeren
med tallerkensprederen og skabt et værktøj, hvor du nemt
kan tilpasse spredebilledet til omgivelserne – til stor gavn
for miljøet. Velkommen til en bedre arbejdsoplevelse.

ÉN MASKINE.

ALT HVAD DU
HAR BRUG FOR.
UANSET ÅRSTID.

Rotorklipper GMR
Fejekostens hydrauliske indstilling med indbygget flydestilling og parallelforskydning
gør den velegnet til rydning
hele året. 1200 mm bredde,
Ø 550 mm.

Ukrudtsbørste med
opsamling
Slut med pesticider og andre
miljøskadelige midler. Du fjerner og opsamler ukrudtet i en
og samme arbejdsgang, så du
ikke skal køre to gange.

Hækkeklipper

Centerdrevet kost

CS-200

V-Plov

Få et præcist og ensartet klipperesultat. Klipper og findeler
i en arbejdsgang, og har hydraulisk sideskift. Klippebredde på 1.300 mm.

Fejekostens hydrauliske indstilling med indbygget flydestilling og parallelforskydning
gør den velegnet til rydning
hele året. 1.200 mm bredde, Ø
550 mm.

Fås som valseudlægger eller
som Combispreder. Spredebredde kan justeres fra 1
meter til 6 meter.

Med 3 hydrauliske indstillinger kan du rydde selv store
mængder sne og sikre fri og
sikker passage.

Rotorklipper 1350

Hydraulisk skovl

Fingerklipper

Højtryksrenser til T2

Tiplad

Dozerblad

Græsklipper med hjerteformet
klippeskjold gør det nemt at
klippe helt ind til lygtepæle
o.lign. Klippebredde på 1.350
mm.

Slut med dårlige arbejdsstillinger og tunge løft. Anvend
skovlen til bl.a. at udlægge
grus, sand og flis.

Fingerklipperen giver et præcist
og ensartet resultat på hække,
buske og bunddække. Klipper
både vandret og lodret.

Med en 10 meter lang slange
og 120 liter tankkapacitet kan
du benytte højtryksrenseren
uafbrudt i 20 minutter. Med
automatisk slangeoprul.

Tip ladet hydraulisk under
kørsel. Det giver op til dobbelt
kapacitet. Bruges med fordel
til Combispreder CS-200.

Redskabet har en arbejdsbredde på 1350 mm og tilbyder
stærk skubbekraft til store
mængder sne. Leveres som
standard med sikkerhedskip
og gummiskær.

Tekniske specifikationer
Timan 3330

Tekniske specifikationer
Tornado T2 feje-/sugeanlæg

Køreklar vægt...................................................1185 Kg
Maks. tilladelige vægt.......................................1850 Kg
Tilladt anhængervægt uden påløbsbremse........600 Kg
Tilladt anhængervægt med påløbsbremse...... 1500 Kg
Dimensioner basismaskine
(LxBxH).................................. 2700 x 1130 x 1990 mm
Motor......................... Kubota benzin, 3 cylinder, 33 HK
EU-norm .......................................................... Stage V
Benzintank............................................................... 37 l
Hastighed......................................................... 28 km/t
Venderadius...................................................... 530 mm
Styring....................................................... Knækstyring
Kølersystem................... Vandkølet, 45⁰ udetemperatur
Lydniveau i kabine ved 2600 omdr. ..................... 68 dB
Lydniveau i kabine, EU1322/2014 metode B.......79 dB
Forbikørsel, EU985/2018 kørende...................... 71 dB
Forbikørsel, EU985/2018 stående.......................74 dB

Bruttovolumen sugetank....................................... 550 l
Nettovolumen sugetank (EN15429-1)..................467 l
Kapacitet vandtank................................................120 l
Tømningshøjde ............................................. 1.350 mm
Fejebredde 2 koste........................................1.300 mm
Fejebredde 3 koste........................................1.800 mm
Fejebredde 4 koste........................................ 2.300 mm
Diameter centersug.......................................... 152 mm
Længde håndsug..................................................... 7 m
Længde højtryksrenser.......................................... 10 m

Option

Der tages forbehold for tryk- og billedfejl

Aircondition
Kombitræk
Kamera ved sugemund
Bakkamera
LED flashlight
Skyderuder
Luftsæde
Baklys

Benzinforbrug med feje-/sugeanlæg,
direktiv EN 15429-2
- 5,3 liter pr. time ved arbejde med 4 børster
- 5,1 liter pr. time ved arbejde med 2 børster
- 4,1 liter pr. time ved arbejde med 2 børster (ECO)

Ring til os for en uforpligtende demonstration
MADE IN
DENMARK
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