
SPRÁVNÁ VOLBA,
PRO NEPŘÍSTUPNÝ TERÉN.
Projede, kde jen málo strojů může. To dobře vyjadřuje Terri 34c.1F. 
Díky nízkému tlaku na půdu, může tento stroj pracovat v nejnároč-
nějším terénu.

Navzdory své úzké šířce 1,90 metrů má vyvážecí souprava ložnou plochu 
2.0 m2. Jako zákazník si můžete vybrat hydraulickou ruku, která vyhovu-
je vašim potřebám, protože vyvážecí souprava se může konfigurovat do 
několika typů a délek.

Flexibilita vozíku Terri 34c.1 Vyvážecí souprava je dále posílena variabilní 
základnou kol a posuvným zadním rámem. Tříkolový podvozek vpředu 
také minimalizuje nárazy a rázy v kabině, což pomáhá zajistit vynikající 
komfort obsluhy. Viditelnost z kabiny je ve své třídě úplná, což umožňuje 
jasný výhled na celou pracovní plochu stroje.

TERRI 34c.1F 
Vyvážecí souprava

EXPANDER ČEPY
Minimalizujte riziko
uvolnění.

SERVISNÍ BODY
Nízké náklady s několika 
servisními místy.

BEZPEČNOSTNÍ KABINA
Velká, prostorná kabina
nabízí vynikající pohodlí.

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

Díky nízkému tlaku na půdu se 
Terri 34c.1F může pohybovat na 
mokrém a nezpevněném terénu.



VYŠŠÍ KOMFORT S 
NÍZKÝM TLAKEM NA PŮDU

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, dvourych-
lostní

Nejvyšší rychlost 11 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 1.9 m

Šířka vzadu 1.9 m

Délka 6.0–6.7 m

Výška 2.9 m

Světlá výška 0.4 m

Šířka stopy 0.49 m

Hmotnost >5800 kg

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

Nakládací plocha 
čela 

2,0 m2

Všechno je snadno přístupné pod kapotou motoru a kabina se 
snadno naklopí.
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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.

Terri 34c.1F se díky výkonnému kloubovému zámku rámu 
chová neuvěřitelně stabilně. Ať už jste velký jak koliv, bude 
kabina pohodlná, vzdušná a prostorná. Můžete si také vybrat 
různé balíčky pro zvýšení komfortu i produktivity.

Motor, 55 kW Cat C3.4B, přirozeně splňuje nezbytné pokro-
čilé ekologické normy. Palivová nádrž o objemu 75 litrů udr-
žuje vozidlo 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.


