
Vehicul amfibiu telecomandat

®



Vehicul cu acces de la distanță

Land Tamer poate fi folosit ca: 
UTV - tracțiune integrală tot timpul 
Barcă – amfibiu   
Buldozer Zăpadă – cabină închisă și șenile de zăpadă
Tractor – mecanism de cuplare 

în trei puncte



Transmisie cu angrenaj hidrostatic

Sistemul nostru de acționare hidraulică se regăsește în multe construcții și 
echipamente de tip industrial din lumea întreagă. 

Transmisia este sigilată pe viață și nu necesită 
aproape nicio întreținere sau reglare.  

Beneficiile sistemului nostru de transmisie hidrauluică  sunt 
simplitatea și fiabilitatea.



Cum funcționează 
 O pereche de motoare hidraulice puternice sunt conectate la un arbore de antrenare 

comun la un set de cutii de viteze în unghi drept la fiecare osie pe fiecare parte a 
vehiculului.
 Beneficii: 

permite cuplul maxim la toate roţile indiferent care anvelope au cea mai
bună tracțiune la teren
Cuplul maxim de la motor și pompe poate fi distribuit indiferent de câte roți
sunt pe sol atunci când se trece peste un șanț sau obstacole mai mari.



Funcționare - Land Tamer
 Toate funcțiile de conducere, înainte, înapoi, dreapta sau stânga sunt 

realizabile cu ajutorul celor două manete de control 
 Acest lucru permite viraje sau răsuciri de zero grade, prin acționarea 

simplă a manetelor de control. 



Cuplaje deconectare hidraulică rapide

 Pompele hidraulice PTO pompează 180 de litri pe minut la 1360 Kgf/cmp
echivalentul a 40 cp. 

 Cuplări hidraulice
sistem de propulsare pe apă
mecanism de cuplare în 3 puncte
troliu hidraulic, etc.



Sistem de propulsare pe apă 
Elicea de 18 cm acționată hidraulic poate fi coborâtă, ridicată și virată de 

la scaunul șoferului. 

Viteza de aproximativ 8km/oră pe apă pot fi atinsă în funcție de 
încărcătura de marfă.



Șenile Noroi / Zăpadă 
(Șenile peste anvelope)

 deplasare prin noroi sau zăpadă adâncă
 instalare ușoară – un bolț de oțel conectează sistemul de șenile  
 ecologic – presiune la sol cât mai scăzută de aproximativ 0,45 kg/

cm2



Cuplare în 3 puncte

Utilizat ca un tractor 
Sistemul de cuplare în 3 puncte acceptă orice accesoriu folosit 
în agricultură pentru arat pământul, cosit, etc. precum și alte 
echipamente.







 Pentru mai multe informații vedeți lista de prețuri și specificații 

 Pentru poze și filmări cu Land Tamer în acțiune vă rugăm 
să vizitați www.senilate.ro 




