Teleskopické nakladače
Informace o produktu

TL 441-10 - TL 451-13
Nasazení v zemědělství, kompostárnách
a zpracování bio odpadů

Teleskopické nakladače
Teleskopické nakladače jsou nabízené ve čtyřech verzích s výškou zdvihu od 10 do 13 m a nosnostmi v rozmezí
4,1 t a 5,0 t. S jejich vynikající nosností, manévrovatelností a stabilitou při jízdě s břemenem jsou teleskopické nakladače
Liebherr vhodné pro náročná nasazení v bioplynových stanicích a stejně tak i pro různé úkoly v zemědělství.

Teleskopický nakladač

TL 441-10

TL 451-10

TL 441-13

TL 451-13

Výkon motoru

kW / PS

74 / 101

74 / 101

74 / 101

74 / 101

Max. nosnost

kg

4.100

4.999

4.100

4.999

Max. výška zdvihu

m

9,6

9,6

13,0

13,0

Provozní hmotnost

kg

8.800

9.600

9.800

10.900

km / h

25*

25

25*

25

Maximální rychlost pojezdu
* 40 km / h s 84 kW / 114 PS volitelné

Výhody
Robustní stavební stroj
Velmi nízko umístěné rameno nakladače garantuje nejlepší
výhled vpravo a vzad. Oba zdvihací válce, umístěné po
stranách výložníku umožňují stabilní zdvih bez kroucení
i při zvedání těžkých břemen a vysoké vylamovací síly.
Nízko položené těžiště přináší vynikající stabilitu. Proto je
tím pravým robustním strojem pro nasazení v zemědělství.

Promyšlená konstrukce
Masivní rámová konstrukce, odolná proti kroucení. Konstrukce upevnění pracovního nářadí je navrženo pro provoz s nakládací lopatou a je kompatibilní i s dalším přídavným nářadím, m. j. také s upínacím systémem kolových
nakladačů Liebherr střední řady. Elektrické kabely jsou vybaveny ochranným krytím a uvnitř výložníku uložené hadice a válce poskytují výbornou ochranu před poškozením.

Jednoduchá obsluha
Multifunkčním joystickem Liebherr lze pohodlně ovládat
všechny funkce pojezdové a pracovní hydrauliky. Pro
vysokou bezpečnost a komfort zůstává jedna ruka na
volantu a druhá na joysticku. Hydrostatický pohon pojezdu
dovoluje plynulou regulací rychlosti pojezdu bez nutnosti
řazení rychlostních stupňů. Stiskem knoflíku tlačítka lze
provést volbu mezi dynamickým nebo mírným zrychlením.
Přesnou práci umožňuje funkce jemného ovládání omezením průtoků oleje v pracovní nebo pojezdové hydraulice.
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Vybavení na přání

Klimatizace
Výkonná klimatizace zajišťuje vhodné
teplotní podmínky pro práci.

Centrální mazání
Soustava centrálního mazání s průhlednou zásobní nádržkou je od
počtu mazacích míst přes dávkování maziva až po elektronické ovládání přesně přizpůsobena teleskopickým nakladačům.

Stírací kartáče a vosk na
teleskopickém výložníku
Stírací kartáče zabraňují vniknutí nečistoty do výložníku. Díky vosku neulpívají
na těle výložníku nečistoty, životnost
kluzných prvků je tak zvýšena a odpadá
nutnost každodenního mazání.

Elektronické ovládání výkonu motoru pracovní hydrauliky (funkce automatického plynu)
Funkce automatického plynu reguluje otáčky dieselového motoru a tím rychlost pracovní hydrauliky v závislosti na vychýlení
joysticku – tak je možné celodenní pojíždění s úsporou paliva. Rychlou pracovní hydrauliku, citlivý pohon pojezdu v kombinaci s jízdní automatikou nabízejí pouze teleskopické nakladače Liebherr.
Tažné zařízení
Speciálně v zemědělství je teleskopický nakladač používán také jako tahač. S tažným zařízením, kterým lze
stroj na vyžádání dovybavit, se tyto úkoly spolehlivě
plní.
Hydraulické přípojky na zádi teleskopického nakladače
Výkonné hydraulické zařízení může být na zádi rozšířeno a umožňuje například provoz přívěsu s funkcí
vyklápění.

Velký výběr přídavných zařízení a variant pneumatik
Dále ke lžícím o objemu od 1 m3 do 4 m3 a vidlicím různé šířky a délky čepů má uživatel k dispozici četná další užitečná
nesená zařízení jako závěsné háky nebo nosiče balíků. Vybírejte pro použití a pro vlastnosti půdy u vás z mnoha radiálních a diagonálních plášťů až do šířky 600 mm ten vždy správný.

Lžíce
Objem: 1,0 - 4,0 m3

Unašeč paletizačních vidlí
Šířka: 1.200 - 2.000 mm
S mříží na ochranu nákladu nebo bez ní

Široké pláště
např. Mitas 600 / 40-22.5 TR-12
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Změny vyhrazeny.
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