
CENNIK 01/2016       Koparka kompaktowa TB 230

wyposażenie
▪ szerokość maszyny: 1450 mm

▪ waga maszyny: 2875 kg

▪ serwohydraulicznie dźwignie jazdy z automatyczną

 regulacją predkości jazdy w zależności od obciążenia 

▪ silnik: 3TNV88F     17,5 kW 23,8 kM    

▪ 4 pompy hydrauliczne zmiennej wydajności

▪ rura wydechowa położona do góry 

▪ automatycznie hamowane silniki jazdy

▪ system redukcji obrotów silnika przyciskiem na joysticku

▪ automatyczny hamulec obrotu

▪ uchylna kabina ROPS TOPS FOPS

▪ automatyczny system naprężenia zbiornika hydraulicznego

▪ automatyczny system odpowietrzania paliwa

▪ kąt obrotu wysięgnika 58° prawo / 79° lewo

▪ wskaźnik stanu paliwa przy wlewie 

▪ radio

▪ dodatkowe reflektory robocze na wysięgniku, kabinie, tylne światła ostrzegawcze

▪ 1 dodatkowy obwód hydrauliczny sterowany proporcjonalnie + AB

▪ ustawienie przepływu oleju hydraulicznego na dodatkowej hydraulice

▪ maszyna spełnia wymogi EU i posiada certyfikaty CE, TÜV, TBG

V1 = Standard ramię LSA: 1445 mm 56.500,00 €

V2 TB 230 V2: Standard+ ramię MSA: 1290 mm

▪ automatyczny system odciążenia dodatkowych obwodów hydr. 1, 2 3 

▪ automatyczny system redukcji obrotów silnika

▪ elektryczna pompa do tankowania

▪ 2 reflektory robocze na kabinie

▪ zawory podtrzymnia obciążenia na silownikach wysiegnika i ramienia

▪ alarm przeciążenia + zabezpieczenie przy zerwaniu przewodów

  (przepis zgodnie z europejską normą EN 474-5 )

▪ 2. dodatkowy obwód hydrauliczny sterowany proporcjonalnie 62.500,00 €

V3 TB 230 V3: =V2 + ramię MSA: 1290 mm

▪ originalny Powertilt 174 ° wychylny 

▪ hydrauliczne szybkozłącze Lehnhoff HS 03

   wł. podłączenia

▪ elektryczny przełącznik Powertiltu w kabinie 68.000,00 €

V4 TB 230 V4: =V3 + ramię MSA: 1290 mm

▪ elektryczny przełącznik chwytaka w kabinie 69.000,00 €

dopłata za filtr cząstek stałych 8.200,00 €
Zmiany techniczne zastrzeżone

▪ elektryczny przełącznik bezciśniowego powrót oleju hydr na 1. obwodzie hydr. 

▪ hak ładunkowy
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