COMFORTABELE WERKPLEK

Team TOBROCO

KNIKLADERS

De GIANT kniklader is standaard uitgevoerd met ROPS/FOPS
veiligheidsdak, geveerde stoel met armleuningen en gordel,
verstelbare stuurkolom en veiligheidsdeuren. Onder het zit-
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GIANT Knikladers worden geheel in eigen beheer in

platform zijn rubber silentblocks gemonteerd.

Oisterwijk (Nederland) ontwikkeld en geproduceerd. Bij
Optioneel leverbaar met:

de ontwikkeling wordt gebruik gemaakt van een geavan-

Veiligheidsdak deluxe: 2 werklampen voor, 2 werklampen

ceerd 3-dimensionaal tekenprogramma. Hiermee kun-

achter, raam voor met ruitenwisser, raam achter en 2 spie-

nen de prestaties van de machine worden getest, voordat

gels.

deze daadwerkelijk in productie wordt genomen. Tijdens

Cabine: gesloten cabine met ventilatie en verwarming,

het ontwikkelen van deze modellen is er zoveel moge-

radio mp3-speler, isolatiepakket, 2 lampen voor 2 werk-

lijk rekening gehouden met de eisen en wensen van de

lampen achter, spiegels, ruitenwisser voor en achter.

klant. Vooral op het gebied van comfort en uiterlijk zijn
de nieuwe modellen veel verbeterd ten opzichte van de
oude series. Uiteraard zullen de prestaties beter zijn, dan
die van de voorgaande modellen.
Tevens biedt TOBROCO Machines een zeer uitgebreid
assortiment van aanbouwdelen. Het merendeel van deze
aanbouwdelen wordt in eigen beheer ontwikkeld en ge-

V5003 TELE
V6004T TELE

produceerd. Doordat de aanbouwdelen zo optimaal mogelijk zijn aangepast aan uw GIANT, kan uw kniklader
nóg efficiënter worden ingezet voor uw werkzaamheden.
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BANDENKEUZE

12.0x75-18 TR11

15x55-17 AS

19x45-17 AS

500x40-17.5 Flota 3

445x45-19.5 Kargo

500x45-20 AS

(94x30 cm)

(85x39 cm)

(86x49 cm)

(88x50 cm)

(94x45 cm)

(98x48 cm)

140 cm machine

152 cm machine

162 cm machine

165 cm machine

165 cm machine

165 cm machine

breedte

breedte

breedte

breedte

breedte

breedte

TELESCOOPLADERS
Alle technische gegevens in deze brochure hebben betrekking op onder Midden-Europese bedrijfsomstandigheden geteste seriemodellen en beschrijven de standaardfuncties daarvan. De uitvoeringen en hun werkingswijzen, alsmede het toebehoor, hangen af van het betreffende model en van de opties van het product, alsmede van landspecifieke voorschriften in het land van verkoop. Afbeeldingen kunnen niet-genoemde of niet
standaard verkrijgbare producten tonen. De beschrijvingen, afbeeldingen, gewichtsgegevens en technische gegevens zijn niet bindend en zijn overeenkomstig de stand van de techniek ten tijde van het ter perse gaan.
Wijzigingen op het gebied van de constructie, uitvoering, optiek en techniek zijn vanwege de continue doorontwikkeling van de producten zonder voorafgaande aankondiging voorbehouden. Hebt u speciale functies
nodig, die alleen beschikbaar zijn door gebruik van aanvullende onderdelen, en/of bij bijzondere randvoorwaarden, neem dan contact met ons op! Wij beantwoorden gaarne uw vragen en laten u weten of en onder
welke voorwaarden wat betreft het product en de omgevingsomstandigheden speciale functies realiseerbaar zijn. Bij twijfels omtrent de belastbaarheid of het functioneren van onze producten op grond van bijzondere
omstandigheden, adviseren wij om testwerkzaamheden uit te voeren onder beveiligde randvoorwaarden. Ondanks de grootst mogelijke zorgvuldigheid kunnen wij afwijkingen van afbeeldingen of maten, rekenfouten,
drukfouten of onvolledigheden in deze brochure niet uitsluiten. Daarom aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van onze informatie in deze brochure. In het kader van onze Algemene
Handelsvoorwaarden garanderen wij het naar behoren functioneren van onze producten. Verderstrekkende garanties verlenen wij in principe niet. Een verdergaande aansprakelijkheid dan beschreven in onze Algemene
Handelsvoorwaarden is uitgesloten.

P001300410 TELE Folder NL V114

Flexibele, sterke en comfortabele alleskunners

V5003 TELE - V6004T TELE

TECHNISCHE GEGEVENS

KNIKLADERS

HEFHOOGTE
Met een hefhoogte van 4,25 meter kunnen de TELE machines moeiteloos ingezet worden voor allerlei laad- en

Om zoveel mogelijk aan de eisen en wensen van haar klanten te kunnen voldoen beschikt TOBROCO Machines over een

loswerkzaamheden.

breed assortiment knikladers. Dit assortiment bestaat uit 25 verschillende modellen die uiteenlopen van machines met een
eigengewicht van 1000 kg tot 6000 kg. TOBROCO Machines is continu bezig met het doorontwikkelen en perfectioneren

KIPLAST

van de GIANT knikladers. In deze folder zijn de bijzondere V5003 TELE en de V6004T TELE weergegeven, gekenmerkt

Met een ingeschoven mast bedraagt de kiplast op de

door de uitschuifbare giek. Voor meer informatie over de andere modellen GIANT knikladers en de verschillende aanbouw-

palletvorken 2000 kg, met uitgeschoven mast 1000 kg.

delen verwijzen wij u graag naar onze overige folders en onze vernieuwde website: www.tobroco.com.

KWALITEIT
Het hart van de machine bestaat natuurlijk uit
de meest krachtige componenten: Kubota dieselmotoren, Bosch Rexroth aandrijving, en de
zeer zware Comer aandrijflijn met heavy duty

1971

B

Totale lengte

4057

4057

C

Lengte met bak

4818

4818

G

Zithoogte

1300

1345

H

Max. hoogte met ROPS/FOPS veiligheidsdak

2273

2318

I

Max. hoogte met cabine

2265

2310

J

Hoogte voorframe

1685

1730

K

Max dumphoogte

2418 / 3043

2463 / 3088

L

Max. hoogte draaipunt

3320 / 4253

3365 / 4298

M

Hoogte met bak

4341 / 4878

3990 / 4923

N

Inhaalhoek

41°

41°

O

Inhaalhoek

47°

47°

P

Uitkiephoek

40°

40°

Q

Max. oprijhoek

27°

30°

R

Diameter standaard band

850

940

1A

Draairadius met bak

3281

3281

1B

Buiten draairadius

2859

2859

1C

Binnen draairadius

1476

1476

1D

Totale breedte

1340
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Maten in mm, op standaard banden

Motor

V5003 TELE 48 pk / 35 kW

V6004T TELE 60 pk / 44 kW

Moderne Kubota dieselmotoren, Bosch Rexroth

Moderne Kubota dieselmotoren, Bosch Rexroth

aandrijving, zware 14-tons planetaire aandrijfassen

aandrijving, zware 14-tons planetaire aandrijfassen

met snelgang 0-25 km/h met rijautomaat, 100%

met snelgang 0-25 km/h met rijautomaat, 100%

elektrische sper.

elektrische sper.

Veilig werken is vanzelfsprekend met een GIANT kniklader. Zo zijn alle GIANT knikladers voorzien van een ROPS/FOPS veiligheidsdak welke DLG getest zijn,
en voldoen de machines aan alle geldende CE eisen. De ROPS/FOPS daken zijn uitgerust met veiligheidsdeuren.

V5003 TELE

V6004T TELE

4 cil. Kubota Turbo 50 pk / 36 kW

4 cil. Kubota Turbo 60 pk / 44 kW

Tipping load straight position
safety factor 1.67

2400 kg

trouwbaar zijn.

1971

1600 kg

GIANT knikladers zuinig, schoon én super be-

V6004T TELE

Wielbasis

1200 kg

Nederlandse Oisterwijk zorgen ervoor dat de

V5003 TELE
A

755 kg

sche sper. Constructie en assemblage in het

690 kg

14 ton planetaire assen met 100% elektroni-
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Bedrijfsgewicht

3750 kg

3850 kg

Rijhydrauliek

Hydrostatisch automotiv

Hydrostatisch automotiv

Rijsnelheid

0-10 km/h / 0-25 km/h

0-10 km/h / 0-28 km/h

Aandrijving

Planetaire assen 12 ton

Planetaire assen 14 ton

MADE IN HOLLAND

Sperdifferentieel

Elektrisch inschakelbaar

Elektrisch inschakelbaar

De GIANT knikladers worden volgens

Standaard banden

11.5/80x15.3 AS (134 cm machine breedte)

12.0/75x18 TR-11 (140 cm machine breedte)

Bedrijfsrem

Hydraulisch

Hydraulisch

het moderne lean-manufacturing proces

Parkeerrem

Trommelrem

Trommelrem

in de nieuwe fabriek in Oisterwijk

Aanspan

GIANT Standaard Hydraulisch

GIANT Standaard Hydraulisch

(Nederland) geproduceerd.

Werkhydrauliek

70 L/min (220 bar)

67,5 L/min (220 bar)

De machines vinden hun weg naar

Hefkracht

2000 kg

2000 kg

tevreden eindgebruikers wereldwijd.

Kieplast recht

1000 kg / 2000 kg uitgeschoven / ingeschoven

1000 kg / 2000 kg uitgeschoven / ingeschoven

