
VYVÁŽECÍ SOUPRAVA PRO
NÁROČNÝ TERÉN 
Terri 34c.1F 8wd je do nějaké míry nezastavitelný. Dokáže překonat 
jakýkoli terén a hladce jezdí po nerovnostech, na kterých se může 
pohybovat jen málo který stroj. To vše díky nízkému tlaku na půdu, 
proto je ideální pro práci i na nezpevněném povrchu.

Stejně jako všechny stroje Terri je vyvážecí souprava bezproblémová a 
snadno ovladatelná a proto je vaše práce výrazně jednodušší. Ať už je 
povrch jakýkoli, můžete si být jisti dobrým konečným výsledkem. Není 
problém namontovat kolopásy na kola, pokud potřebujete větší průjezd-
nost nebo trakci. Variabilní podvozek a posuvný zadní rám navíc umožňují 
neuvěřitelnou flexibilitu.

Každá vyvážecí souprava může být jiná. Vaše potřeba určí, jak bude stroj ve 
finále vypadat. Vyberte hydraulickou ruku podle své pracovní náročnosti – 
je možnost pěti typů.

Jako operátor je nezbytné mít jasný výhled z kabiny. Toto jsme měli na pa-
měti a navrhli kabinu, která zaručuje dobrou viditelnost ve všech směrech.

Také se můžete spolehnout na pohodlí kabiny. Ovládací prvky, panely 
joysticku a další vybavení jsou přizpůsobeny tak, aby poskytovaly pracovní 
prostředí, které může konkurovat prostředí větších lesních strojů. 
Výborný podvozek stroje minimalizuje rázy a nárazy v kabině, což pomáhá 
zajistit vynikající pohodlí obsluhy.

TERRI 34c.1F 8wd  
Vyvážecí souprava

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

EXPANDER ČEPY
Minimalizujte riziko
uvolnění.

SERVISNÍ BODY
Nízké náklady s několika 
servisními místy.

BEZPEČNOSTNÍ KABINA
Velká, prostorná kabina
nabízí vynikající pohodlí.



VYNIKAJÍCÍ POHODLÍ S 
VYSOKOU SVĚTLOU VÝŠKOU

ZÁKLADNÍ ÚDAJE STROJE

Motor CAT C3.4B

Výkon 55.4 kW při 2200 rpm

Krouticí moment 
motoru

318 Nm při 1400 rpm

Přenos síly Hydrostatický, 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

Kola přední 500/50-17

Kola zadní 500/50-17

Hmotnost >6100 kg

Hydraulická ruka Mowi P30 (5.7 m)
Mowi P30T (6.7 m)
Mowi P40 (6.2 m)
Mowi P40T (7.5 m)
Cranab FC 45 (6.1 m)

Nakládací plocha 
čela

2,45 m2
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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.

Světlá výška 0,7 metru zajišťuje velkou pohyblivost v lese. 
Navíc má stroj velmi dobré těžiště a vylepšený balíček příslu-
šenství.

Vyvážecí souprava 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 po-
kročilé 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.

Nezáleží na tom, zda si vyberete Terri na kolech nebo na pá-
sech, protože naše upravená konstrukce minimalizuje dopad 
na životní prostředí bez ohledu na terén.


