
Vehicul Amfibiu Telecomandat



8x8 HD (Activități Grele) 

Caracteristici cheie

 capacitate de încărcare de  1360 kg - marfă sau până 
la 10 pasa- geri.  Punte plată pentru marfă cu uși ce 
permite accesul sub punte, făcând posibilă 
depozitarea mprfii atât pe punte cât și sub aceasta 
pentru încărcarea și descărcarea ușoară.

 Opțional, cabină complet închisă cu geam din plastic 
incasabil și climatizare sau cu geamuri laterale și tavan 
de aluminiu pentru climă călduroasă.

 Presiune la sol scăzută de aproximativ 0,45 kg/cm2

Echipare Standard
 Opțiuni Putere sau cp

 Capacitate Marfă 1360 kg Teren  și 1133 pe Apă

Transmisie Transmisie cu angrenaj hidraulic

P Hidraulic Față / Spate

Roți h l anvelope

Panou Control presiune ulei, temperatură, pompă santină 

ampermetru 12 v. etc.

 Receptor cârlig față/spate

 4 în 1 -  UTV, Barcă, Tractor,  Vehicul Zăpadă



6x6 XHD (Activități Super Grele  ) 
Caracteristici 

Capacități de manevră ideale. Nu veți avea nicio 
problemă în conducerea acestui vehicul acolo unde nu 
ați putut conduce vreodată.

Configurația standard a cabinei „închide” șoferul și 
pasagerul din dreapta dar opțional se pot închide încă 
două locuri din spatele șoferului și al pasagerului din 
față.
6x6 XHD este perfect pentru utilizarea ca un vehicul 
utilitar cu loc pentru scule și echipament pe puntea de 
marfă

Pământ, Apă, Noroi și Zăpadă! 

Cum funcționează

www.senilate.ro

O pereche puternică de motoare hidraulice transferă cuplul  la 
un set de cutii de viteze în unghi drept la roțiile de pe fiecare 
parte a vehiculului.
Beneficii:
Permite maximul de cuplu pe fiecare roată, indiferent de ce 
roată are o tracțiune mai bună la sol, la traversarea șanțurilor, 
pietre mari, etc. 

·

 ·  

·

Transmisie cu angrenaj Hidraulic



Accesorii Opționale Standard      
Cabină Extinsă

4x6 Remorcă Amfibiu 

Capacitate de încărcare până la 2267 kg.
Ușor de manevrat în spații restrânse.

Sistem Propulsare pe Apă

Șenile standard din cauciuc 

Elice condusă hidraulică
Ușor de montat și demontat pe Land Tamer - în mai puțin de 1 
minut.
Manipulată de la scaunul șoferului , abilitatea de a ridica și coborâ 
elicea și de a o ghida.

Troliu Hidraulic / Electric

Troliu hidraulic 3628 kg  sau 
troliu electric 12V

Șenile Extinse din cauciuc

sistem de 50,8cm ce se potrivește 
perfect peste roțile vehiculului, 
coborând presiunea la sol până la 
0,45 kg/cm2. Asta permițându-i 
vehicului să circule pe teren norois și 
zăpadă care altfel ar fi imposibil de 
traversat cu un vehicul dotat cu roți 
normale. 

Rotiile mai mici de pe fata  și 
spate ridică vehiculul înainte ca 
„coca” să atingă pământul. Asta 
sigură mai multă stabilitate și 
capacitate de încărcare mai 
mare pe apă.



Cuplare în 3 puncte
servește ca un tractor cu 

putere directă de plecare -ul hidraulic are 
capacitatea de a pompa 180 de litri pe minut la 1360 
Kgf/cmp, echivlentul a 40 cp. 
Cu atâta putere disponibilă de la ,  
poate opera cu toate accesoriile listate mai jos dar și 
cu altele.

cositoare rotativă

Macaraua telescopică cu o 
capacitate de ridicare de 1560 kg de 
la  

Lamă de zăpadă cu ridicarea, coborârea și 
schimbarea unghiului acesteia de la 
scaunul șoferului Suflător de Zăpadă 

Posibilitățile sunt nelimitate

www.senilate.ro



Opțiuni și Accesorii

Opţiuni personalizate la cerere 

Model  Land Tamer 6x6 XHD 8x8 XHD

inclus inclus 
80 CP Motor Deutz Turbo Diesel  Aer/Ulei racit BF4L2011 opțional opțional

Cabina simpla optional opțional

Ramsey 3628 kg troliu electric, cu montură și telecomandă opțional opțional
Ramsey 3628 kg troliu hidraulic  cu montură și telecomandă opțional opțional

Cap de Cabină Kubota (necesar w/ Motor Kubota) opțional opțional
Duetz Cab Heater (necesar w/ Motor Duetz) optional opțional
Cab Air Conditioning opțional opțional

Sistem Single Elice Apă 9" elice w/2 suveică de supapă opțional opțional
Cuplare 3 puncte, Clasa I w/Hyd. Sistem de ridicare 540RPM PTO opțional opțional
Șenile Standard : Șenile Anvelope late de 20" se mulează pe roți optional opțional

opțional (doar față) opțional (față/spate)

Pachet vreme rece (rezervor hyd htr, motor htr) opțional opțional
Anvelopă de rezervă (33x12.50-15 Ag tractor 8 ply montură anvelopă/roată) opțional opțional
Impact/Perie de pază față/spate opțional opțional
Remorcă Amfibiu (4x6 Gooseneck) opțional opțional

60 CP Kubota 2200cc Turbo Diesel

opțional

Opțiuni Troliu

Cabină Încălzire / AC

Accesorii

Altele

Șenile Extinse : Sistem șenile, Include: roată extra, șenile, bolt la instalare

Motor

Cabina standard : geamuri din sticlă cu ștergătoare , uși cu geam din 
plastic, două lumini exterioare cabină, limini interioare, lumini transport.

 Optiuni Cabina 

Cabină extinsă : geamuri din sticlă cu ștergătoare , uși cu geam din plastic, 
două lumini exterioare cabină, limini interioare , lumini transport , pana la 2 
locuri in plus (6x6)si 6 locuri in plus (8x8) plus centuri de siguranță.

opțional opțional

opțional

www.senilate.ro



Specificații
LT 6x6 XHD  LT 8x8 XHD

Dimensiuni
Lungime 157in/398cm 188in/477cm
Lățime 72.5in/184cm 72.5in/184cm
Lățime cu șenile 92/233cm 92in/233cm

60in 
84in 84in

Garda la sol 11in/28cm 11in/28cm
Garda la sol cu șenile 12.5in/32cm 12.5in/32cm
Capacitate
Greutate Vehicul (fără șofer) 4074lbs/1847kg 4500lbs/2041kg
Greutate Vehicul cu cabină 4274lbs/1938kg 5000lbs/2267kg
Greutate w/sgl șenile,cabină 5000lbs/2267kg 6000lbs/2721kg
Cap. Încărcătură pe Uscat 2000lbs/907kg 3000lbs/1360kg 
Cap. Încărcătură pe Apă 1600lbs/725kg    2500lbs/1133kg     
Capacitate Ulei Motor 5qt/4.7L 5qt/4.7L
Sistem Răceire Deutz is air/oil cooled.
Rezervor 12-17gal/64L timp est. rulare din 17 ore la 50% putere
PTO Hidraulic Propulsie Apă Folosește sistemul hidraulic existent
Sistem hidraulic conducere 15 gal/57L cu răcitor
Motor
Model Diesel
Capacitate 2403cc
Cai Putere 60 CP/44.7kw @2800 RPM
Cuplu 125 ft.lb/17.28 kgf-m@1800RPM
Diesel Opțional Deutz 3.11 Litri Turbo Dsl 4 Cyl
Capacitate 3110cc
Cai Putere 80 HP/55kw @2800 RPM
Cuplu 169 ft.lbs/23.21 kgf-m@1800RPM 
Ssitem Răcire răcire aer/ulei.
Puterea Trenului
Transmisie (standard) Pompe hidr. cu debit variabil în tandem și unitate dublă motor.

controlează direcția și frânarea față/spate
Direcție toate funcțiile de conducere controlate cu manete duble
Unitate Principală 2 motoare cuplate la cutiile de viteze pe toate punțile
Diametrul Standard al Punții 1.75" arbore solid din oțel 4140
Raport transmisie finală Gamă de fânare Mare/Mică
Unitate Secundară Toate cutiile sigilate, lubrifiate cu ulei
Roți 6găuri 15x10 - prezon 1/2"
Anvelope (presiune mică) 33x12.5-15 Titan sau Firestone Ag cauciuc 8 ply
Electric
Voltaj 12 sau 24V 
Capacitate Baterie 750AAC sau 950AAC
Capacitate Alternator 55 Amp Kub. sau 65 Amp Deutz, opțional 100 amp
Faruri 100 wați dual halogen
Lumini poziție Dual cu marcaje laterale
Pompă de santină Dual capacitate 32 litri/min Pompe duble pe 8x8
Șasiu
Cocă aluminiu standard 1-1/2"/38.1mm Tuburile şasiului pătrat din aluminiu sudat

1/8" cocă din aluminiu subțire sudat cu partea inferioară 1/4" 
Material Amortizor Pard. Placă aluminiu tratată
Performanțe
Viteza maximă teren 20mph/32 km
Viteza maximă apă 5-6mph/8-10km depinde de încărcătură și opțiuni
În interiorul razei de virare 0" 
Presiunea la sol (anvelope) 3.8psi/26kpa 3.4psi/23kpa
Presiunea la sol (șenile) 1.4psi/9.6kpa 1.1psi/7.5kpa
Cap. Tragere Estimată (greutate nulă) 5000lbs/2267kg-6000lbsw/2721kg 
Grad de urcare 35-50 grade maxim în funcţie de încărcare, de tracţiune
Capacitate în  pantă laterală 35-50 grade maxim în funcție de CG de încărcare a mărfii 

Înălțime fără cabină
Înălțime cu cabină

60in 






