
MALÍ STROJ, KTERÝ  
ZJEDNODUŠÍ VAŠÍ PRÁCI
Terri 3020A je malý stroj s velkými možnostmi. Speciálně upravený 
pro drobné práce v lesnictví, ale dobře vybavený.

Není to největší lesní stroj na světě, ale Terri 3020A je bezpochyby 
terénní stroj, který plní úkoly, které potřebuje soukromý vlastník lesa.

Pokud jde o velikost, model 3020A je velmi podobný jeho předchůdcům, 
2020 a 2040. Ale uvnitř se toho hodně změnilo, díky čemuž je 3020A 
skutečně moderním terénním strojem. Například má plně hydrostatický 
pohon a technologie je téměř stejná jako u modelu 34.

I když je to náš nejmenší stroj, Terri 3020A má velkou, pohodlnou  
kabinu s dobrou viditelností.

TERRI 3020A

SERVISNÍ BODY
Nízké náklady s několika 
servisními místy. 

NÍZKÝ TLAK NA PŮDU
Přizpůsobivý na všechny 
druhy terénu díky nízkému 
tlaku na půdu.

NÍZKÝ TLAK NA PŮDU
Přizpůsobivý na všechny  
druhy terénu díky nízkému  
tlaku na půdu.
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE STROJE

Motor Kubota D1305–ESB

Výkon 21.7 kW při 3000 rpm

Přenos síly Hydrostatický, 
dvourychlostní

Chladící systém Chladící kapalina

Elektrický systém 12V, 40A

Šířka vpředu 1.65 m

Šířka vzadu 1.65 m

Výška 2.38 m

Délka 6.1–6.7 m

Světlá výška 0.3 m

Hmotnost, základní 
stroj

1970 kg bez lesní výbavy

Šířka pásu vpředu 0.48 m

Šířka pásu vzadu 0.38 m

Přední tlak na půdu 0.08 kg/cm2

Zadní tlak na půdu 0.27 kg/cm2 
(s 2000 kg zatížení)

LESNÍ VÝBAVA

Hydraulická ruka Mowi P20 4.7
Farma C 4.6

Bezpečnostní 
východ

Ano

Ovládání 2 nebo 5 pák

Opěrné nohy Ano

Dosah 3.8–4.7 m

Nakládací plocha 
čela

1.3 m2

Terri 3020A je také velmi šetrná vyvážecí souprava, protože má nízký tlaku na půdu. Tento šikovný 
malý stroj se dobře pohybuje i v náročném terénu, vykonává svou práci s vynikajícími výsledky.

Terri 3020A je nejmenší ze strojů Terri. Přesto je kabina velká,  
pohodlná s dobrou viditelností do všech směrů.

MALÝ, ALE NEUVĚŘITENĚ 
UŽITEČNÝ
Terri 3020A je vývoj Terri ATD a co do velikosti je menší než 
řada 34c. Terri 3020A má šířku 1,65 metrů a stále nabízí 
kabinu srovnatelnou s většími lesními stroji.

Díky nízké hmotnosti a nízkému tlaku na půdu je 
Terri 3020A velmi užitečný pro přístup do lesa.

Přes to že se jedná o malý stroj, má 3020A stále přenos síly 
i na vozík a veškerou potřebnou efektivitu při manipulaci 
v lese. Navíc doplňující balíček nabízí výběr ze dvou typů 
hydraulických ruk, podle vašich přání a požadavků.


