TERRI 34c.1C 8wd
Kombi

PERFEKTNÍ INVESTICE
POSKYTNUTÍ DVOU STROJŮ
V JEDNOM

Zjednodušte a zrychlete svou práci v lesnictví s Terri 34c.1C 8wd.
Perfektní kombinovaný stroj pro ty, kteří chtějí jednoduchý, ale
výkonný balíček, který nabízí maximální flexibilitu.
Dva stroje v jednom. Terri 34c.1C 8wd, vám dává vyvážecí soupravu a
harvestor v jednom stroji, což vám ušetří čas a peníze. Stejně jako všechny
stroje Terri, má i kombi jedinečné jízdní vlastnosti a jednoduchost, díky
které je neuvěřitelně snadné ovládání. Aktualizovaná verze kombi se může
pochlubit vylepšeným pracovním prostředím, které je téměř srovnatelné s
prostředím nabízeným mnohem většími výrobci lesních strojů. To společně s předním podvozkem poskytuje bezkonkurenční pracoviště. Osm kol
stroje navíc zajišťuje neuvěřitelnou nosnost a trakci a může být vybaveno
kolopásy nebo řetězy.
Aktualizované kombi se může pochlubit také prvotřídním úložištěm a
vylepšeným balíčkem příslušenství. Můžete si dokonce přidat balíček Terri
CARE.1 – servisní doplněk vyvinutý výhradně pro řadu Terri 34c.1. To je
1 800 kg protizávaží, nabízí mimořádnou stabilitu a flexibilitu, dále zvyšuje variabilní rozvor kol.
Přeměna stroje z harvestoru na vyvážecí soupravu trvá pouhých 15 minut
a naopak – ideální, pokud potřebujete oba typy strojů. Známá kácecí hlavice Log Max 928 je lehká, flexibilní a dobře navržená pro malé stroje, která
nabízí úroveň velmi dobrého výkonu ve své třídě.
SERVISNÍ BODY
Nízké náklady s několika
servisními místy.

BEZPEČNOSTNÍ KABINA
Velká, prostorná kabina
nabízí vynikající pohodlí.

EXPANDER ČEPY
Minimalizujte riziko
uvolnění.

VYSOKÁ SVĚTLÁ VÝŠKA
Vysoká světlá výška 0,7 metru
pro dobrou průjezdnost.

NEJVYŠŠÍ KOMFORT S
VYSOKÝM PRŮJEZDEM

Kombi stroj je neuvěřitelně stabilní díky silnému kloubovému zámku rámu. Kabina je pohodlná, vzdušná a prostorná.
Naše aktualizovaná verze .1 se může pochlubit vylepšeným
balíčkem příslušenství, který vám dává příležitost ještě více
zvýšit úroveň pohodlí a produktivity.
Motor, 55 kW Cat C3.4B, přirozeně splňuje nezbytné
pokročilé ekologické normy. Palivová nádrž o objemu 75
litrů udržuje stroj v provozu po mnoho hodin. Stroj má také
řídicí a hydraulický systém Danfoss, který zaručuje nejvyšší
úroveň výkonu a provozní spolehlivosti.
Bez ohledu na terén, konstrukce Terri minimalizuje dopad
na životní prostředí, ať už si vyberete verzi kola nebo pásy.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE STROJE
Motor

CAT C3.4B

Výkon

55.4 kW při 2200 rpm

Krouticí moment
motoru

318 Nm při 1400 rpm

Přenos síly

Hydrotatický, třírychlostní

Nejvyšší rychlost

20 km/h cca.

Hydraulik systém

Sauer Danfoss

Řídící systém

+1 Sauer Danfoss

Hydraulická nádrž

120 L

Hydraulická pumpa

100 L/1000 rpm

Chladící systém

Chladící kapalina

Elektrický systém

12V, baterie 120Ah

Šířka vpředu

2.05 m

Šířka vzadu

2.05 m

Délka

6-6.7 m

Výška

3.15 m

Světlá výška

0.7 m

Hmotnost

8300 kg

Hydraulická ruka
Kombi

Mowi P40 (6.2 m)

Nakládací plocha
čela

2,45 m2

HARVESTOROVÁ HLAVICE
Log Max 928

Pohled shora. Velká dobře vybavená kabina poskytuje dobrou
viditelnost, pohodlí a vše, co potřebujete k efektivní práci. Je
ideální pro dlouhé pracovní dny, bez únavy vašeho těla.

Hmotnost

407 kg

Úřez hlavice

42 cm

Hnací hydromotory

2x365cc

Odvětvovací nože

4x

Max. pracovní tlak

210 bar

Délka pilové lišty

48 cm

Podávací síla

14.9 kN

Max. rychlost
posuvu

3.1 m/s

Kontrolní systém

Kombi má dobrou úložnou kapacitu s prostorem pro řetězy, lišty,
hadice a cokoli jiného, co budete potřebovat.
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