
AGRIMAC TW16 TEREPTARGONCA

2019-es fejlesztésű modell, 
alacsony költség, 4*4 kerék hajtás

A kerékmotor-technológiának köszönhetően a 2019-ben tervezett TW16 targonca az ipari és logisztikai 
szektor élvonalába került. Az egyes keréktengelyekben található hidraulikamotorok tökéletes erőátvitelt 
biztosítanak, ezáltal növelik a hatékonyságot, és minimalizálják az energiaveszteséget. Ez a fajta működési 
elv sokkal egyszerűbb, mint a differenciáltengelyekkel rendelkező régi. Kevesebb mechanikai alkatrésszel, 
kisebb tömeggel, kevesebb üzemanyag-fogyasztással és alacsonyabb szervizelési költséggel kell számolni. 
Más szóval: hosszabb élettartam hatékonyabban, olcsóbban. A kerékmotor funkció tartalmaz egy 
csúszásgátló blokkrendszert, amely összehangolja a kerekeket.

Az egyes kerekek működésétől függően szabályozza az 
energiát, lehetővé téve a szinkronban történő működést. 
A tapadás minden körülmények között és felületeken 
biztosított.
A TW16 targoncát egy 25 lóerős Kubota dízelmotor hajtja, 
amely garantálja a legnagyobb teljesítményt anélkül, hogy 
csökkentené hasznos élettartamát. 

A motor megfelel az EURO V normáknak. 
Az Európai Unió rendeletével összhangban ez 
a Kubota motor 2300 ford/perc és 19 KW.-ra van 
korlátozva. A nyomaték 92,5 Nm. 
Ily módon nagy teljesítményt és alacsony üzemanyag-fogyasztást biztosít. 

207 cm magas, 140 cm széles és 40 cm-nél nagyobb hasmagassággal a TW16 egyedülálló a piacon az 
ilyen kis méretek és az ilyen erős teljesítmény kombinációja miatt.

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.

Motor: EURO V normáknak megfelelő 
Kubota 26CV motor

A hidraulikus kerékmotor-technológia nem igényel időszakos felújítást vagy alkatrészcserét, 
így a gyakorlatban nincs szükség javításra. A rendszer kevesebb mechanikus alkatrészt 
tartalmaz, mint a hagyományos differenciáltengelyek. Minden alkatrészhez egyetlen 
olajrendszert használ. 
Az olajkör mentén számos minimex található, amelyek lehetővé 
teszik a felhasználó számára annak ellenőrzését, hogy a 
működési nyomás megfelel-e a hidraulikus rendszer optimális 
paramétereinek. Mindez alapján ez egy közel nulla 
karbantartási költségű modell.

A TW16 targonca technológiai ugrást jelent a targoncaiparban, 
beleértve az Agrimac saját kínálatát is. A TH-160 fejlődése 
jelentős fejlesztéseket tartalmaz, amelyeket nehéz felülmúlni: 
kerékmotor-technológia, kompaktabb méret, 
nagyobb stabilitás, alacsonyabb üzemanyag-fogyasztás.

A  Kubota motor nem 
igényel részecskeszűrőket 
vagy elektronikus injekciót.

A piacon nincs hasonló 
teljesítményű és ilyen 
kis méretű targonca

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

www.targonax.huTARGONAX KFT.
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TW16 ADATOK ÉS LEÍRÁS
ÁLTALÁNOS 
Teherbírás 
Önsúly teher nélkül 
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1.600 
2,480 (3,6 duplex oszloppal) 

Kubota V1505 
18.5 / 25 

92,5
1.498

4 
2,300

V 
12 - 40 
folyadék 

1 előre 1 hátra 
lassú üzemmóddal

18 
30 

2.375 (4*4) 
4.075 (4*4) 

Hidraulikus

4x2 / 4x4

Hidrosztatikus hajtású 
kerekek. Az első kerekekhez 

szervó, és automatikus 
parkolási rendszer.

Első: 10,0/75-15,3 

Hátsó: 7.00-12 

Fokozatmentes

120
400

24
180

35
35 

12 - 44 
Duplex: 2.5 / 3.14 / 3.6 

Triplex: 3.0 / 4.0

OSZLOPOK
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Duplex 2.50 m   2,080 mm
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