Tuchel - Trac Trio
Technische gegevens
Standaard uitvoering met dieselmotor Kubota 10.3 KW (14 PK) watergekoeld,
2 dubbelwerkende ventielen, aandrijving hydraulisch op alle 3 wielen, standaard
stuurbekrachtiging, 2 rijsnelheden, bandenmaat standaard 18 x 950 - 8 akkerprofiel,
mechanische handrem, hydrauliek standaard met 1x DW - ventiel, 1x lek-olie aansluiting,
olietank inhoud 65 liter, voertuig breedte 925 mm, werkdruk 140 bar en
hydrauliekopbrengst 25 l/min bij 3200 omw/min, eigen gewicht bedrijfsklaar 642 kg,
hefvermogen aan de hefkogels 350 kg, met snelwisselraam
Zoals bovenstaand aangegeven met Kubota Dieselmotor 3 cilinder watergekoeld 14.9 kW
(20 PK) bij 3600 omw/min

Prijs in €

12.680

13.581

Opties
Gazonbanden 18 x 850 - 8 rondom meerprijs
Gewicht 60 kg aan de achterzijde gemonteerd (geschroefd)
Rolbeugel
doorzichtig kunststof dak (alleen te leveren i.c.m. rolbeugel)
Trekhaak met kogelkop
Schijnwerper (voor of achterzijde)
Schijnwerper (voor en achterzijde)
Banden gevuld met magnesiumchloride
Banden gevuld met polyurethaan
Motor voorverwarming 230 V

349
434
919
328
227
285
405
101 per stuk
175 per stuk
294

Aanbouwwerktuigen
Instrooibak E (zelf ladend) inhoud 450 liter, afvoerband aangedreven d.m.v. 32 cc motor,
doseerschuif om de hoeveelheid strooisel aan te passen, incl. roerder om brugvorming te
voorkomen, roervijzel met rechte of Y-vormige vingers
Hydraulische kipinrichting noodzakelijk bij Trio om zelf te kunnen laden
Vaste aanbouw aan de Trio zonder kipmogelijkheid / of aan kleine wiellader
Afdekzeil t.b.v. instrooibak E past ook met de opzetranden
Mestschuif (breedte 1450 mm)
Zijborstel ø 750 mm, 100% PPN , hydraulisch zwenkend
Meerprijs zijborstel ø 850mm, 100% PPN
Opzetrand 170 liter (totaal 620 liter)
Opzetrand 375 liter deze kan het zicht naar voren belemmeren (totaal 825 liter)
Snelwissel adapter om sneller te kunnen wisselen van werktuigen (bij gebruik instrooibak)

4.875
1.062
402
396
397
1.366
102
151
265
219

Instrooibak F (handmatig laden) 160 liter met voervijzel, 32 cc hydro motor voor de
afvoerband, traploos instelbare snelheid t.b.v. de roervijzel en afvoerband (voor een
optimale dosering van de hoeveelheid)
Opname t.b.v. aanbouw aan de Tuchel-Trac Trio
Mestschuif (breedte 1450 mm)
Zijborstel ø 750 mm, 100% PPN voor montage aan de zijkant van de instrooibak,
hydraulisch verstelbaar (1 x extra DW ventiel noodzakelijk)
Meerprijs zijborstel ø 850mm, 100% PPN
Snelwisselraam voor Tuchel Trac Trio
Mestschuif breed 1300 mm / 350 mm hoog, verstelbaar met snelwisselsysteem, 2 delig
Hydraulische verstelling
Zijborstel ø 750 mm 100 % PPN t.b.v. Mestschuif (2 x extra DW ventiel noodzakelijk)
Voervijzel 1100 mm werkbreedte met snelwisselsysteem
Meerprijs voervijzelopname t.b.v. kleine wiellader
Radiaalborstel ø 1200 mm 100 % PPN met snelwisselsysteem
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