25 år med Truxor
2019 markerer 25 år siden den første Truxormaskine blev lanceret på markedet. Siden starten
i 1994, er der sket meget i udviklingen af vores
maskiner. Vores lange erfaring med teknologi og
produktudvikling samt vores tætte kontakt med
kunder og sælgere over hele verden har formet
grundlaget for den nye generation Truxor
maskiner, T-serien. T-serien er blevet opdateret
med flere nye funktioner:
- Letvægts chassis i højstyrkestål
- Løftearm med parallelt drev
- Hurtig beslag X4
- LED arbejdslys
- Digital skærm
- Digital teknologi, der forbedrer maskinens
ydeevne og letter service
Den digitale skærm giver information fra motoren
og andre systemer. digital fejlfinding letter service
og vedligeholdelse
Den digitale skærm gør det også muligt at justere

nogle af maskinens funktioner, såsom fremdrift
bælter, balance og hastighed, justering af
oliehastighed på hydraulikudtag 1 og 2, nødkørsel
osv.
Hydrauliksystem med termostat
Et moderne hydrauliksystem øger ydeevnen, når
den hydrauliske olietemperatur overstiger 40
grader. For at opnå optimal temperatur, styrer en
termostat minimumstemperaturen. Med den
korrekte hydraulikolietemperatur stiger ydeevne
og en bedre driftsøkonomi.
Truxor T20 er vores mindste basismaskine, der
mødes de seneste miljøkrav. T20 er designet til
lettere arbejde i vand. Leveres med
hydraulikudtag til drift af værktøjer. Værktøjer, der
kræver mere olie kan ikke bruges.
Truxor T40 er udstyret med en stærk 45 hk turbo
motor. Leveres med fem hydrauliske udtag. Den
effektfulde motor gør T40 velegnet til arbejde med
alle værktøjer i vores sortiment.

med digital skærm
Ergonomisk førersæde

Løftearm med parallel bevægelse. Værktøjsbøjle udstyret med halvautomatisk hurtigbøjle X4, til
hurtig udskiftning af værktøj

Låsbar indvendig opbevaring

Nem adgang til motorrummet for letter service

Truxor T20 er velegnet til nemmere arbejder i vand, såsom renseskæring og indsamling

Truxor T40 er velegnet til arbejde med alle værktøjer fra vores produktrange. Den kraftige motor
og hydraulikudtag gøre det hensigtsmæssigt for arbejde med hydrauliske værktøjer, som f.eks.
slampumpe.

Tekniske data
Motor
Type
Motorudgang
Omdrejning
Kølesystem

Dieseltank
Elektrisk system

Truxor T 20

Truxor T40

Kubota D1305 E4B-EU Steg
V1505-T-E3B EPA/CARB interm.Tier
V/EPATrier 4 Final
4 + EU Steg IIIA
3 cylinder 18.5hk/24,8kW 2600
4 cylinder 33hk/44.2kW
o/min
3000 o/min
Maks omdrejning 80 Nm ved 1700
Maks omdrejning 118 Nm og 2000
o/min
o/min
kombineret dieselmotor / hydrauliksystem. Luftindtaget af radiatoren er
udstyret med et filter. Termostat styrer hydraulikolietemperaturen og forbedrer
maskinens ydeevne
35L
12V/40 Amp.45 ah batteri
12V/60 Amp 45 ah batteri
Automatisk stopfunktion, hvis motoren overheates eller olietrykket er for lavt.
Advarselssystem til kørsel ved maksimal hældning. 4 LED arbejdslamper

Hydrauliksystem

hydraulikpumpe med variabel mængde

Hydraulikpumpe
Hydraulikydelse
Hydrauliktank

Maks.system 45cm3/r 120L/min
14,1 hk
19L system 33L cyklon teknologi/
tvungen ventilation

Maks.system 60cm3/r 160L/min
22,2 hk
19L system 35L cyklon teknologi
/tvungen ventilation

Miljøvenligt system med automatisk stop for dieselmotoren, hvis olieniveauet
falder med mere end 8 liter(Minimum oliespil)
Hydraulisk betjent ventil
6 funktioner
9 funktioner
Kontrolsystem
CAN bus kontrol af alle ventiler
Førersæde
Ergonomisk justerbare førersæde med termostatstyret elektrisk opvarmet sæde. foldet førerhus og justerbare
kontroller
Venstre joystick
Kørsel frem/bag/venstre/højre. Hastigheden er kontrolleret af joystick og
kørselkontrol.
Kontrol til hydraulikudtag 1
Kontrol til hydraulikudtag 1+2
Højre joystick
løfte, vippe, vægtfordeling
løfte, vippe, vægtfordeling
hydraulikudtag 3
Hydraulik udtag 1 (front)
Arbejdstryk 140 bar justerbar flow 0-20l/min
Hydraulik udtag 2 (front)
Arbejdstryk 130 bar justerbar flow 011l/min
Hydraulik udtag 3 (front)
Arbejdstryk 200 bar justerbar flow 060/min
Hydraulik udtag 3 (bag)
Arbejdstryk 200 bar justerbar flow 060/min
Hydraulik udtag 3 (bag)
Arbejdstryk 130 bar justerbar flow 011/min
Instrument
Digital skærm for hastighed,motor temperatur, olietryk, dieselmotor ,timer
brændstofmåler, hydraulisk olietemperatur, hydraulisk flow, nødbetjening ,ur
etd
Information:
Mål
Total længde maks.5.030 mm, min. 4.700mm Totalbredde: 2.080mm.
Totalhøjde maks 2.600, min. 2.020mm, T20 1350 / T40 1.380kg
Kørselhastighed
0-100m/min
Frontlift
Løfter 250 kg X4 beslag for hurtig tilkobling af værktøjer

Automatisk låsning af værktøjer
Mateial

Artikelnr.
Artikelnr.med panolin hydraulikolie
Garanti

Bælter af gummi monteret med padler i slidstærk plastik. Pontoons
fremstillet af saltvand-resistent aluminim. Varmgalvaniseret
stålkonstruktion.
94-T20
94-T40
94-T20E
94-T40E
24 måneder eller 1000 driftstimer

