
Egy másik fontos jellemző a hűtőrendszer. Két független 
radiátor van: az egyik a belső égésű motorhoz, a másik 
pedig a hidraulikus áramkörhöz. Ez a kiegészítő hűtési 
kapacitás garantálja az 50 fokos olajhőmérsékletet, ami 
meghosszabbítja a targoncák hasznos idejét.

AGRIMAC TW21 TEREPTARGONCA
50 HP mechanikus motor és 2.100 kg emelési kapacitás. Kompakt 

méret, 4×4 WD kerékmotorok 

Az Agrimac TW21 tereptargonca egy 50 LE-s, kerékmotoros modell, 2.100 kg-os emelési kapacitással. 
Kialakítása technológiai áttörést jelent elődjével, a TH-210-zel szemben.

A hidraulikus kerékmotorok technológiájának megvalósítása jelentős előnyökkel jár: hatalmas 
karbantartási költségcsökkentés; nagyobb hatékonysága; tapadásnövelelés; a súlyeloszlás jobb 
optimalizálása; alacsonyabb üzemanyag-fogyasztás

A kerékmotor-technológia nagy ugrás a differenciáltengely-rendszerhez képest. A targonca négy 
kerekében az energiaelosztást egy csúszásgátló blokkrendszer vezérli, amely szinkronizálja az egyes 
kerekek erőátvitelét a tapadás és az üzemanyagköltségek nagyobb hatékonyságával. Ezenkívül ez egy 
egyszerűbb rendszer, kevesebb mechanikus alkatrésszel, ami lehetővé teszi, hogy könnyebb jármű 
legyen. És szinte nem igényel karbantartást.

A TW21 targoncát egy Perkins 50 LE Stage III A 
motor hajtja. Ez a motor a karbantartási költségek 
csökkentésére összpontosít. Más, elektronikus 
vezérlőegységgel ellátott motor fenntartása jóval 
drágább, és költséges részecskeszűrő tisztítást is 
igényel.

Az Agrimac TW21 méreteit szintén érdemes figyelembe kell venni. Ez egy kompakt targonca, 2,1 méter 
magas, 1,7 méter széles és 350 centiméteres a hasmagassága. A kerekek mérete, a hátsó kerékmotorok 
és a 4WD-vel ellátott 24 km/h-s végsebesség nagyon mozgékony targoncát eredményeznek.

Kompakt méret:  2,1 méteres magasság, 
1,7 méteres szélesség, 350 centiméteres 
hasmagasság

Nagy sebesség: 24 km/h maximális 
sebességével rendkívül agilisan 
dolgozik minden munkaterületen

A stabilitás, a könnyűség és a 3,7 méteres külső fordulókör miatt a TW21 modell kiválóan manőverezhető. Emiatt ideális 
beltéren és kültéren, építkezéseken, szántóföldeken

Ezenkívül a vezetés egyszerű és kényelmes. A be- és kirakodási műveletekhez egy hüvelykujjas eszköz van felszerelve, 
amely megkönnyíti a súlyok mozgásának pontosságát.

Ami a biztonságot illeti, az Agrimac mérnökei alaposan tanulmányozták a láthatóság kérdését, biztosítva, hogy a terhet a 
kezelő mindig szem előtt tartsa, függetlenül annak magasságától, elkerülve a holttereket. Ebben a targoncában nincsnek 
holtterek, ezáltal kényelmes és biztonságos. 

A negatív fék is biztonságorientált. Ez egy 
elektrohidraulikus fék, amely a motor 
leállításakor automatikusan aktiválja 
magát. Ez biztosítja, hogy a jármű 
mozdulatlanul álljon,

A kezelése annyira könnyű, hogy 
nehéz megkülönböztetni a 
tapasztalt kezelőt a kezdőtől.

A Perkins 50 LE motor 
nem igényel 
részecskeszűrőt vagy 
elektronikus 
befecskendezést.

Hatalmas teljesítmény rossz terepen is Intuitív és egyszerű vezetés minden helyzetben Olajkijelző a hidrosztatikus rendszer ellenőrzéséhez Nagy kerekek a tapadás maximalizálása érdekében

miután a kezelő elhagyta a gépet.

A TW21 targonca egy közepes 
méretű modell a TW sorozatban. 
Azonban olyan erőt és strapabírást nyújt, amely közel áll a nagyokhoz. 

Ugyanakkor a kicsik mozgékonysága és manőverezhetősége is jellemzi, ezért bármilyen típusú feladathoz 
alkalmazkodik. A sokoldalúság kétségtelenül az egyik legnagyobb értéke.
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Kerékben a motor: Mindegyik kerék külön 
motorral rendelkezik, melyek a tengelyeken 
önállóan dolgoznak.

Minimális karbantartási igény: A 
differenciáltengelyek hiányában minimálisra 
csökken a karbantartási igény. 
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TW21 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
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Olaj
EGYÉB
Akkumulátor

Oszlop
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kg 
kg 
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kW / CV 
Nm
cm3 

- 
rpm 

- 
V-A

-
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km/h 
% 

mm 
mm 

- 
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-
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Egység 
  - 

l/min
bar

l/min 
bar 

Egység 
l 
l 

Egység 
V - Ah 

m 

TW21
2.100

3,490 (4 m triplex oszloppal)

Perkins / 404D-22
36,5 / 50

139 
2,200

4
2,800 

IIIA 
12 - 65

Folyadék 

2 előre 2 hátra 
lassú üzemmóddal

24 
35

2,225
3,725

Hidraulikus

4x4

Hidrosztatikus hajtású 
kerekek. Az első kerekekhez 

szervó, és automatikus 
parkolási rendszer.

Első: 11,50/80-15,3 

Hátsó: 10,0/75-15,3

Fokozatmentes

126 
400

 35
180

55
55 

12 - 74
Duplex: 2.5 / 3.14 / 3.6

Triplex: 4.0 / 6.0

OSZLOPOK

Duplex 2.50 m   1,975 mm

Duplex 3.14 m   2,020 mm

Duplex 3.60 m   2,510 mm

Triplex 4.00 m   2,080 mm

Triplex 6.00 m   2,850 mm
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Duplex 3.14 m
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Duplex 3.60 m
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