
A TH-300 minden alkatrésze, a Deutz motortól a házon 
belül gyártott oszlopig európai gyártású és a legmagasabb 
minőséggel készült, 

AGRIMAC TH-300 TEREPTARGONCA

A 65 lóerős motor 3,000 kilót emel akár hat méter magasra. 
Csúcsteljesítmény, alacsony üzemanyag- és karbantartási költségek. 

A TH-300 egy4x4-es hidrosztatikus tereptargonca ipari használatra. 3,000 kilót emel akár hat méter magasra. 
Négyhengeres Deutz motorral van felszerelve, amely 65 lóerőt és 24 km/h végsebességet biztosít. 
Ez egy olyan gép, amelyet kifejezetten arra terveztek, hogy nehéz körülmények között, például sáros és sziklás 
területeken is megbízhatóan dolgozzon. 

Négy azonos méretű kerekének, nagy méretének és magas hasmagasságának köszönhetően könnyedén 
megküzd a kátyúkkal, kövekkel, merülőkkel, járdaszegélyekkel stb. anélkül, hogy elveszítené stabilitását. 4×4-es 
hajtása menet közben kikapcsolható, amikor síkabb terepen halad. 

Úgy tervezték, hogy a szabadban dolgozzon esőben, fagyban és hóban. Kialakítása kiváló súlyelosztást biztosít. 
Ez azt jelenti, hogy nem igényel olyan nehéz ellensúlyt, mint amiket a piacon lévő más tereptargoncákra szereltek, 
ezért a motor alacsonyabb fordulatszámon is képes működni és kevesebb üzemanyagot fogyaszt. 

így megfelel az itteni elvárásoknak. Ez a minőség 
megbízhatóságot eredményez. A TH-300 
karbantartás igénye rendkívül alacsony, ezt egy 
minimex rendszer biztosítja, amely megakadályozza 
a hidrosztatikus rendszer hibáit.

Ezek a minimexek az olajkör mentén elhelyezett nyomáscsapok, amelyek lehetővé teszik a felhasználó 
számára, hogy ellenőrizze, hogy az üzemi nyomás megfelel-e a hidraulikus rendszer optimális 
paramétereinek. Az esetleges hiba ezeknek köszönhetően könnyen megtalálhat. Nélkülük a diagnózis 
felállításához az egész hidraulikus rendszert el kellene távolítania.

Egy másik hasznos és praktikus elem a billenthető fülke. Gázrugós mechanizmussal mozgatható, ezáltal könnyű 
hozzáférést biztosít a mechanikus alkatrészekhez, meggyorsítva a szervizelés folyamatát. Ez azt jelenti, hogy nem 
szükséges a gépet javítóműhelybe vinni és fizetni a szállítási díjat.

Bődületes ereje ellenére a TH-300 könnyen és kényelmesen vezethető. Speciális kialakítású felfüggesztése javítja az 
ülés rezgéscsillapító hatását, ami miatt a kezelő alig érzi az 
út egyenetlenségeit. Rakodási műveletek közben a 
lassú üzemmód elősegíti a finom munkavégzést.

A széles látókör biztosítása az egyik legfontosabb biztonsági 
és a kényelemi szempont. A bukókeret és az árbóc 
kialakítása széles látószöget tesz lehetővé. Zárt kabin 
esetében a szélvédő egyetlen ívelt üvegdarabban 
csatlakozik a tetőhöz, így a terhet a kezelő mindig láthatja, 
függetlenül attól, hogy milyen magasságban helyezkedik el.

Ipari modell a legjobb 
alkatrészekkel megépítve és a 
legnagyobb teljesítményre 
tervezve.

Felszerelhető 3,6 méteres duplex, 
vagy 4,5; 5,0 és 6,0 méteres triplex 
oszloppal

Minimális karbantartás: Kialakítása a 
termelékenységre, a jövedelmezőségre és a 
tartósságra irányul. Karbantartási 
szempontból nincs versenytársa a piacon

Alacsony fogyasztás: Az elektrohidraulikus 
kapcsoló csökkenti a tapadást mozgás 
közben. Ez extra üzemanyag-megtakarítást 
jelent.

Stabilitás: Nehéz terepen is kiváló a 
súlyeloszlása, köszönhetően a beépített 
vezérlőknek.

24 km/h-t is eléri 4x4 módban A teher minden körülmények között stabil marad Erőteljes, robusztus és nagy teljesítményű Ülés pneumatikus párnázással és tágas fülkével

A TH-300 tereptargonca felszerelhető légkondícionálóval 
és fűtéssel. A kezelők hosszú munkaideje kevesebbnek 
tűnik, ha kényelmes ülésen, fűthető kabinban tud dolgozni.

A kényelem és a biztonság nem összeegyeztethetetlen a nagy teljesítménnyel. A TH-300 egy agilis tereptargonca; eléri a 
24 km/h-t, így gyorsan lehet vele munkát végezni. Emellett robusztus és masszív, lehetővé téve a munkát a 
legkedvezőtlenebb körülmények között is. 
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Hatalmas erő: A Deutz motor 65 LE-s 
teljesítményét hatékonyan továbbítja a 
kerekekhez, nagy tapadást és stabilitást 
biztosítva.
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TH-300 ADATOK ÉS LEÍRÁS
ÁLTALÁNOS 
Teherbírás 
Önsúly teher nélkül 
MOTOR
Model  
Teljesítmény 
Forgatónyomaték
Hengerűrtartalom 
Hengerek száma 
Fordulat percenként
Kibocsátás 
Generátor 
Hűtés 
HAJTÁS

Hajtómű 

Max.sebesség
Max.emelkedő 
Fordulási sugár belső 
Fordulási sugár külső 

Kormányzás 

Meghajtás 

Fék 

Kerekek

HIDRAULIKA RENDSZER
Váltó 
Volumetrikus szivattyú

 Átfolyás 
Nyomás

Munka szivattyú
 Árfolyás 

    Nyomás
TANK
Üzemanyag 
Olaj
EGYÉB
Akkumulátor

Oszlop

Egység 
kg 
kg 

Egység 
- 

kW / CV 
Nm
cm3 

- 
rpm 

- 
V-A

Egység

- 

km/h 
% 

mm 
mm 

- 

-

-

Egység
- 

l/min
bar

l/min 
bar 

Egység 
l 
l 

Egység 
V - Ah 

m 

TH-300
3,000

4.300 (4.5 m triplex oszloppal)

Deutz D201104i
36.5 / 50

180 
3,109

4
2,500 

IIIA 
14 - 60

Levegő-olaj

1 előre 1 hátra lassú 
üzemmóddal

24 
38

1,600
4,030

Hidraulikus

4x4 leválasztható

Hidrosztatikus és szervó mind 
a 4 kerékhez. Parkolási 

rendszer az első kerekekhez

12,0/75-18

Rexroth hidrosztatikus

100 
400

37 
180

60
60

12-110
Duplex 3.6 Triplex 

4.5; 5.0; 6.0

OSZLOPOK

Duplex 3.60 m   2,515 mm

Triplex 4.50 m   2,295 mm

Triplex 5.00 m   2,500 mm

Triplex 6.00 m   2,855 mm

Triplex 4.5 m2.29 m

Triplex 6.0 m2.85 m

Triplex 5.0 m

Duplex 3.6 m

2.50 m

2.51 m

1,200 mm 630 mm 1,800 mm

4,275 mm

645 mm

43
5 

m
m

2,
33

5 
m

m

2,
53

5 
m

m

1,640 mm

1,940 mm

G

1.700 Kg

1.555
1.410

 1.275

 1.165

 1.105

G=

   900

D=50cm

D3.
3 

m

60120 100 90 80 70
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