
AGRIMAC TW12 TEREPTARGONCA

Hidrosztatikus 4*4 kerék hajtás, 
136 cm széles kasztni, Kubota motor

A TW12 targonca az Agrimac TW sorozatának legkisebb hidrosztatikus modellje. 4×4 és 4×2 módban is 
közvetlen meghajtással rendelkezik, amelyet a Poclain rendszer biztosít. A 4×2 modell szegmensének 
egyetlen hidrosztatikus gépe a piacon. A TW12-t egy háromhengeres,18,5 kW-os Kubota motor hajtja, 
amely 25 lóerővel rendelkezik. Teherbírása 1.200 kilogramm, emelési magasság akár 4 méter.

Jelentős kapacitással rendelkezik annak ellenére, hogy kompakt gép. Könnyen kezelhető és gyorsan 
mozog. Maximális sebessége 18 km /h, és akár 35%-os emelkedőn is stabilan mozog.

Ez a keskeny kerekű, kompakt tereptargonca mindössze 1,36 méter széles, mellyel a legszűkebb a 
jelenlegi piacon. Ez a tulajdonság ideálissá teszi mezőgazdasági felhasználásra a keskeny 
növényfolyosókkal rendelkező területeken. 

Nagyon népszerű az alma és más 
gyümölcsnövények betakarítói körében, akik 
egyszerre három 400 kilós gyümölcsládát 
halmoznak fel.

Biztonságos és könnyű kezelhetősége ideálissá teszi olyan kezelők számára is a működtetését, akik 
kevésbé gyakorlottak a géppel való munkavégzés területén. 

A kerekeken belüli motor csendes működése kényelmes és intuitív vezetést biztosít a targonca számára. 

Ez a modell különböző oszlopokkal rendelhető: 2,50 m; 3,14 m; 3,6 m duplex vagy 3,0 m triplex 
szabademeléssel.

Kerékben a motor: Mindegyik kerék külön  
motorral rendelkezik, melyek a tengelyeken 
önállóan dolgoznak.

Minimális karbantartási igény: A 
differenciáltengelyek hiányában minimálisra 
csökken a karbantartási igény. 

A legszűkebb a piacon: Mindössze 136 cm 
széles, mely által a legideálisabb választás  
szűk helyeken való munkavégzéshez.

Többcélú:  Kis mérete és nagy ereje 
ideálissá teszi mind a terepen, mind az 
építkezéseken való munkavégzéshez.

A TW12 robusztus szerkezettel rendelkezik, amelyet úgy terveztek, hogy 
megbirkózzon a nehéz terepen és a kedvezőtlen időjárási körülmények között 
végzett munkával. Ez egy nagyon megbízható gép. 
Az oszloptól a kerekekig minden alkatrész európai
gyárból származik, európai szabványoknak 
és elvárásoknak megfelelő minőségben, 
motorja pedig japán Kubota. 

A TW12 az Agrimac egyik legnépszerűbb modellje a sokoldalúsága, munkabírása, és alacsony 
karbantartás költségei miatt. 

Kétségtelenül ez a legmegfelelőbb tereptargonca azok számára, akik kedvező ára miatt rövid távú 
gazdasági megoldást keresnek, és azok számára is, akik alacsony karbantartási költségei miatt 
hosszú távú befektetést keresnek. Mindkét esetben a TW12 a legjobb választás.

A legkisebb Agrimac 
targonca. Többféle 
felhasználásra tervezték, és 
páratlan teljesítményt nyújt.

Alkatrész utánpótlása 
olyan egyszerű és gyors, 
mint a motorháztető 
felemelése.

Nagy hasmagasságKompakt méretével a keskeny folyosók mestere Kiváló manőverezhetőség szűk helyeken is Könnyen és olcsón szállítható

www.targonax.huTARGONAX KFT.
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TW12 ADATOK ÉS LEÍRÁS
ÁLTALÁNOS 
Teherbírás 
Önsúly teher nélkül 
MOTOR
Model  
Teljesítmény 
Forgatónyomaték
Hengerűrtartalom 
Hengerek száma 
Fordulat percenként
Kibocsátás 
Generátor 
Hűtés 
HAJTÁS

Hajtómű 

Max.szebeség
Max.emelkedő 
Fordulási sugár belső 
Fordulási sugár külső 

Kormányzás 

Meghajtás 

Fék 

Kerekek

HIDRAULIKA RENDSZER
Váltó 

Volumetrikus szivattyú

 Átfolyás 
 Nyomás

Munka szivattyú
Átfolyás 

    Nyomás
TANK
Üzemanyag 
Olaj
EGYÉB
Akkumulátor

Oszlop

TW12 
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 

1.200 
2,100 (2,5 duplex oszloppal) 

Kubota D1105 
18.5 / 25 

72
1,123

3 
3,000

V 
12 - 40 
folyadék 

1 előre 1 hátra 
lassú üzemmóddal

18 
35 

2,000 (4x2) / 2,200 (4x4) 
3,700 (4x2) / 3,900 (4x4) 

Hidraulikus

4x2 / 4x4

Hidrosztatikus hajtású 
kerekek. Az első kerekekhez 

szervó, és automatikus 
parkolási rendszer.

Első: 11,0/65-12 

Hátsó: 23×8,5 R 12 

Fokozatmentes

120
400

24
140

35
35 

12 - 44 
Duplex: 2.5 / 3.14 / 3.6

Triplex: 3.0

OSZLOPOK

Duplex 2.50 m   2,040 mm

Duplex 3.14 m   2,260 mm

Duplex 3.60 m   2,490 mm

Triplex 3.00 m   1,840 mm

1,000 mm 540 mm
3,635 mm

1,600 mm

36
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m
m
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0 
m

m

1,090 mm

1,365 mm

1.84 m

2.04 m

2.26 m

2.49 m

Triplex 3.00 m

Duplex 2.50 m

Duplex 3.14 m

Duplex 3.60 m
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