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The

добре познатият товарач

Ние разбираме какво искате

За всякакви цели
Качество от най-високо ниво
Просто убедително

2120/A 2126/A

ER

Нашите компактни инструменти за големите
задачи.
Производителят Талер има широка продуктова гама започваща с
компактни ,пъргави и мощни модели 21xx за вашата работа в
много малки пространства. Ергономично проектиран за
перфектна гледна точка от машината, 2120/A – 14,6 KW 3 цил.
Йанмар двигател.

4-post-ROPS-FOPS-Кабина
Стандартно оборудване 2126/A и големите модели също са
обурдвани с удобна седалка и предпазен колан.

Further particularities
Ъгъл на завиване:Максималният ъгъл 55°е удобоен в тесни
малки пространства. Регулируеми предпазители в зависимост от
гумата дават най-добра защита от изпръскване. Най-добър
разтоварващ ъгъл на кофата при максимална височина за лесно
изпразване.

Управление
Мултифункционален джойстик с превключвател(3поз. :
напред/свободно/назад)и заключваща система.
Стандартно оборудване:
3 степенна хидравлична функция на дигащата ос с манивела при
натоварване както и при свободно положение.

Машиностроене: централна система

Добро инженерство,довело до създаването на машина с дълъг
живот дори и при тежки условия.

- Резервоар 35 литра в предната част (дизел)
- Лесен достъп до управляващата кознола
- Много добро студено стартиране на 3 цил.
- Хидростатична трансмисия (затворена верига) със самодвижещ се контрол
4 задвижващи колела и мулти-функционален джойстик.
- Комбинирана охлаждаща система(хидр.масло + вода)

- Радиаторна решетка направена от стомана.

Гладко работещ
Място за краката
= за лесен вход и изход
= идеално за бързо почистване
= свободно място за краката, за продължителна и
не толкова изморителна работа

Йанмар двигател,
достъпен
от
3
страние,благодаре
ние на вдигащата
се на 90градуса
конзола

.

2131/K 2138/K
Компактен гигант….
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Въпреки компактния си дизайн и размери нашият товарач има
забележителни изпълнения относно височината на вдигане и
товарене.Перфектно разположеният център на тежеста на
товарача и здравата конструкция са двете водещи неща за
невероятната стабилност при извършването на дейности дори и на
не равен терен.Двигателят направен от Йанмар,една от водещите
копманий на пазара поради,намаляването на потреблението и
вредните емисий от отработените газове.Бърза и лесна поддръжка
поради движещата кабина.

4 post ROPS/FOPS отворена кабина ( предпазна рамка)
Стандартно оборудване – Осигурява безпастноста на шофьора
по всяко едно време. Удобна регулируема седалка с колан също
са стандартни.

Допълнителни особености
Завиващ ъгъл: Максималният завиващ ъгъл 55° е удобен в тесни
малки места.Трансмисията при 2131/K и 2138/K с междинна
скоростна кутия и задвижващ вал между двете оси. Най-добър
изпразващ ъгъл на кофата при максимална височина за лесно
изпразване.

Управление
Мултифункционален джойстик с превключвател(3поз. :
напред/свободно/назад)и заключваща система.

Машиностроене: централна система
Добро инженерство,довело създаването на машина за целият
живот дори и при тежки условия.

Нашите внимателни проучвания и
п о с т о я н н о т о развитие ни карат да
увеличим стабилноста и компактноста си–
2131/K и 2138/K с а р е з у л т а т и т е о т
това.
Може да видите нашите машини с различни
приложения навсякъде-селско
стопантсво,озеленяване,конна
езда,товарни цели.

- Много добро студено запалване на 3и цил. Двигател на Йанмар
- Хидростатична трансмисия (затворена верига) със самодвижещ се
контрол 4 задвижващи колела и мулти-функционален джойстик.
- Комбинирана охлаждаща система(хидр.масло + вода)
- Свободно място за краката
- Бърз достъп до конзолата
- Резервоар 35л. в предницата (дизел)

Регулируем
волан

Изчислени
предавки за
идеална мощност

Хидравлична и регулируема във височина Rops-Fops
отворена кабина с покрив.(предпазна рамка)

Хидравлична и
регулираща във
височина Rops-Fops
4-отворена кабина.
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Лесно снижаване за
максимум 6 секунди с две
ръце.

Височина

1,95m

Обща височина – стандарт: 2.21 m
Обща височина–ниска позици: 1,95 m

Снижаване,преминаване и вдигане на покрива,без да слизаш или каквото и да е друго
усилие само за шест секунди.

Модел с кабина:

2131/K 2138/K
LOADER

Моделите: 2131/K and 2138/K са също възможни и с кабина
Затворената кабина предлага приятен дизайн и просторен интериор,
както и много добра видимост от всички страни.

Звуко изолирана
кабина за по-малко
уморителен ден.

тегло с кабина

Стандартно оборудване за кабина Талер :
- Отоплитена система

- Ефективна система за вентилация
- Две големи врати с отварящ се ъгъл 55°.
- Те също така дават достъп до всички елементи за подръжка,двигател и
височина
кабината
Височина над
:
В зависимост от гумите.

хидравличното отделение
- И двете врати са с плъзгащи прозорци
-Отваряне на страничните прозорци

Стандартно оборудване:
-

В предната и задната част, две допълнителни работни светлини
3 огледала за обратно виждане, oтвън Л.С. и Д.С. както и вътрешно.
Предна и задна чистачка.
Затъмнени стъкла в прозорците.

Опция за буркан

За работата с товарачът, кабината е оборудвана с нужните ви елементи.
Възможно е добавяне на светлини , за изполване по всички видове пътища.

Technical data
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2120/A
2126/A

Повдигаща възможност

Заредена с
товар-кофа
Заредена с
товар–вилици

Трансмисия

Заредени с
товар–вилици

A

Хидростатична трансмисия

Парко спирачка
ltr/min
ltr/min
Кормилно управленице
Скорост
Електрическа система

резервоар/резервоар
за хид.масло

ltr/min
ltr/min

хидравлично шарнирно кормилно
управление

/

/

Обща височина с кофа
Обща височина без кофа

HP
HP

Хидростатична трансмисия

Повдигаща възможност

Заредена с
товар-кофа

2131/K
2138/K
HP
HP

Двигател: Йанмар 3
цил. – 3000 Revs/
min
Обем на двигателя

2120/A
2126/A

Разстояние от предната ос до шарнирният
болт на кофата.

D
E
F

Заден надвес

Височина с отоврена кабина
Височина с предпазна рамка
(само за

J
L

Общо работна височина
Височина на оста до точката на окачване
на работния инструмент
Височина на долната част на кофата при
разтоварване(над кабина)

O
Ширина стандарт

lt

Q
R
S

Ширина на осите

U

Външен радиус на завиване

Ширина над кабината

W
Ъгъл при максимално вдигната стрела (пив.)
Разтоварващ ъгъл (макс)

Ъгъл на повдигане при долна позиция

Празно тегло

Направено в Германия

2131/K
2138/K
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Компактен

И

мощен

Свали видео
http://www.hoflader.com/index.php.Video.html
гр.Пловдив
Бизнес център Аркадия ет.3
ДеЛавал-Цетодела
Email: Ceco_delaval@abv.bg
Office@delaval-bg.com
Тел:0887 95 85 54
0887 44 50 99

Факс:032 99 37

