Tuchel - Trac Trio
Technische gegevens
Standaarduitvoering: bedrijfsklaar, (Breedte 925 mm) uitgerust met:
Twee dubbelwerkende ventielen, lekolieaansluiting, hydraulische hefinrichting voor
opname van verschillende aanbouw, aandrijving hydraulisch op drie wielen (akker), GFKkap, volledig zwenkbaar;Kubota-dieselmotor, hydraulisch vermogen: 25 /min bij 3200
omw/min; 2 cilinders (watergekoeld) 10,3kW (14 PK) bij 3200 omw/min,
bedrijfsurenteller, draaicirkel 920/1460 mm (binnen/buiten); elektrische starter;twee
rijsnelheden;vooruit, achteruit;hydraulische vierwielaandrijving;hydraulische
sturing;opname snelwisselraam (SWE) aan het voertuig voor opname van
aanbouwtoestellen.
Zoals bovenstaand aangegeven met Kubota Dieselmotor 3 cilinder watergekoeld 14.9 kW
(20 PK) bij 3600 omw/min

Prijs in €

13.452

14.408

Opties
Gazonbanden
Gewicht 60 kg aan de achterzijde gemonteerd (geschroefd)
Rolbeugel
Transparant kunststof dak (alleen te leveren i.c.m. rolbeugel)
Trekhaak met kogelkop
Schijnwerper (voor en achterzijde)
Banden gevuld met magnesiumchloride
Banden gevuld met polyurethaan
Motor voorverwarming 230 V
Hydraulische topstang ideaal voor gebruik hoogkiepbak 1x DW ventiel noodzakelijk.
(Niet geschikt voor instrooibak)

371
461
975
349
242
355
108 per stuk
187 per stuk
312
334

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 1.450 mm)
Zijborstel ø 750 mm, 100% PPN , hydraulisch zwenkend
Zijborstel ø 850 mm, 100% PPN, zoals bovenstaand
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)
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Instrooibak F (extern 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 1.450 mm)
Zijborstel ø 750 mm, 100% PPN voor montage aan de zijkant van de instrooibak,
hydraulisch verstelbaar (1 x extra DW ventiel noodzakelijk)
Zijborstel ø 850mm, 100% PPN, zoals bovenstaand
Snelwisselraam voor Tuchel Trac Trio
Mestschuif breed 1.300 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)
Mestschuif breed 1.600 mm, hydraulisch verstelbaar (2 cilinders)
Voervijzel 1.100 mm werkbreedte met snelwisselsysteem. Hydraulisch vermogen van 20
tot max. 50 l/min bij 160 bar. Snelwisselsysteem voor TRIO.
Krachtvoer verdeler t.b.v. voervijzel
Afdekzeil voor krachtvoerverdeler
Meerprijs voervijzel t.b.v. wiellader opname
Tevens beschikbaar veegmachine simplex 1200 mm en sneeuwschuif L-SK 1250 mm.
Voor prijzen zie verderop in catalogus.
Radiaalborstel ø 1200 mm 100 % PPN met snelwisselsysteem
Mulch maaidek 1100 m m. 2 messen, hydraulisch aangedreven, 4 stuurwielen ø 180 x 50
mm. In hoogte verstelbaar via afstandsringen op de zwenkwielen. 3D-niveaucompensatie,
vereiste oliehoev. 25 liter bij 150 bar, incl. snelwisselraam voor Trio
Onkruidborstel ø 750 mm. Plaatborstel 100% vlakstaal. Incl. hydraulische zwenkinrichting
(rechts/links) via 2 cilinders, twee in hoogte verstelbare steunwielen 150 x 50 mm.
Plaatborstel links/rechtsdraaiend met mechanische hellingverstelling, variabel spatscherm
Onkruidborstel ø 750 mm staalbundels en vlakstaal. Incl. hydraulische zwenkinrichting
(rechts/links) via 2 cilinders, twee in hoogte verstelbare steunwielen 150 x 50 mm.
Plaatborstel links/rechtsdraaiend met mechanische hellingverstelling, variabel spatscherm
Onkruidborstel ø 750 mm 2 rijen vlakstaalbundels. Incl. hydraulische zwenkinrichting
(rechts/links) via 2 cilinders, twee in hoogte verstelbare steunwielen 150 x 50 mm.
Plaatborstel links/rechtsdraaiend met mechanische hellingverstelling, variabel spatscherm
Hoogkiepbak 1020 mm. Inhoud 210 liter, Hydraulisch kiepbaar. Hydraulische topstang
aanbevolen (zie vorige pagina)
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