Motor economic
Lider mondial-TL6 vehicul senilat

Ofera la nivel mondial
beneficii utilizatorilor
ca nimeni altul
În condiții de teren, care ar anula alte vehicule,
TL6 se descurcă cu orice sarcină.
Pentru utilizatori acesta oferă de asemenea
un mediu de lucru de neegalat.
TL6 este extrem de apreciat la nivel global și este utilizat
în multe țări cu climă dura și teren complicat.
Antarctica, munții suedezi, străzile înguste din Monaco
și muntii inalti din Caucaz sunt doar câteva exemple.
Dacă condițiile implica frig extrem, munți înalți, nisip
sau zăpadă adâncă, abilitatile TL6 sunt remarcabile.
Adăugat capacitatea de încărcare de invidiat și opțiunea
pentru a personaliza vehiculul cu un număr de diverse
accesorii. Rezultatul este un vehicul profitabil
care vă economisește timp, bani și
vă scuteste de griji - este pur și simplu un factor-cheie în
creșterea eficienței și profitabilității
în afacerea dumneavoastră.

Capacitate de încărcare extrema
Aproape de neoprit
Confort de clasă mondială
Nevoilor dumneavoastra personalizate

CALM SI DE NEOPRIT
Manevrabilitatea este vitala pentru un teren dificil .
TL6 este un vehicul articulat cu tractiune pe
toate cele patru senile de cauciuc.
Acest lucru îi dă excelente abilități pe toate tipurile
de teren solid și de asemenea, în zone mlastinoase.
Articularea de asemenea, il face sa ruleze usor
prin păduri dese, iar nivelul scăzut de presiune
asupra solului nu lasă urme adânci.
TL6 are o viteza maxima de 65 km/h si autonomie de 500km
ceea ce permite periode lungi de munca si transport.
Un rezervor optional de combustibil suplimentar
mareste acest lucru.
TL6 este echipat cu:
- Un motor in linie de șase cilindri turbo diesel Volvo de 7,7 litri
- Senile din cauciuc cu suprafata mare de contact distribuie
greutatea pe o suprafata mai mare, ceea ce permite
navigarea pe teren instabil și moale.
- Poziționarea si modelul unic al senilelor din cauciuc,
permite vehiculului să facă față pe pante abrupte
păstrând în același timp tracțiunea.
- Articulație care oferă tracțiune completa la toate cele patru
senile și permite manevrabilitate sporită
și trecere peste obstacole.

Confort de autostradă
in teren accidentat
Cabina TL6 este similară cu cea a unui modern HGV,
oferă același confort ca și cum ai
conduce pe o autostradă. Desigur, aerul conditionat
este in standard. Cabina poate fi proiectata
pt zi sau cabina pt șofer plus doi
pasageri, sau Cabină dublă pentru șofer și șase pasageri.
Versiunea pt cabina dublă poate avea, de asemenea,
montate tărgi de salvare. Cabina poate veni cu un
transformator de curent pentru un cuptor cu microunde,
calculator, imprimantă sau orice alt echipament
care necesită 220 V.
Există, de asemenea, opțiunea de un incalzitor diesel cu
comenzi separate.

Lider mondial
capacitate de încărcare
adaptabil nevoilor proprii
Partea din spate a vehicului TL6 poate fi încărcata
cu până la cinci tone. O platforma plata fixa
este cea mai simplă soluție.
În combinație cu un sistem de încărcător cu cârlig,
flexibilitatea este crescuta fără sa fie afectata
capacitatea de încărcare în mod semnificativ.
Deasemenea aceasta platforma din, sectiunea spate
poate fi echipata cu o macara, instalatii de foraj,
modul atelier, rezervor, cabina pt transport personal
sau modul ambulanta, sau multe alte structuri.

TL6 Cabină dublă
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Date tehnice TL6 Cabină dublă
Masina fata
Greutate
si sarcina utila

Greutate
(cu sofer si conbustibil)
Sarcină utilă
Greutatea brută

Performanta
Motor

4,600 kg (10,143 lbs)

Masina spate
2,160 kg (4,762 lbs)

900 kg (1,985 lbs)
5,500 kg (12,125 lbs)

6,760 kg (14,906 lbs)

3,340 kg (7,365 lbs)
5,500 kg (12,125 lbs)

4,240 kg (9,349 lbs)
11,000 kg (24,250 lbs)

Capacitate combustibil

245 l (65 US gallons)

Presiunea la sol, față / spate

18 kPa

Viteză maximă, pe şosele
Adâncime la trecerea prin apă

65 km/h (40 mph)
750 mm, 20° unghi de rampă (29.5 ins)

Marca și tipul
Putere
Cuplu
Emisiile

Volvo D7F260, sase cilindrii in linie
191 kW (260 hp) / 2,100 rpm
1,010 Nm (745 lb.ft) / 1,700 rpm
Euro 5 (6)

Cutie viteze Marca

Model
Cutie de transfer

Sistem de directie Model

Diametru de bracare

Allison, ALT 306
Automatic
BAE Systems Hägglunds
Hidrostatice, articulat, amortizată
14 m (46 ft)

Model
Latime

Cauciuc mulat cu cablu
620 mm
Tractiune 4 senile

Sistem electric

Tensiune
Alternator
Baterii

24 V DC
110A
2 x 12 V, 110 Ah

Caroserie faţă

Material

Oţel

Senile

Total
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