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Variklis 3 cilindrų Yanmar skysčiu aušinamas  
 dyzelinis variklis, 14,6 kW (19 AG)

Padangos 7,00–12 AS
Plotis 920–1 120 mm
Gabaritinis krautuvo aukštis  2 160 mm
Aukštis ties kaušo vertimo ašimi 2 150 mm
Gabaritinis ilgis (su kaušu) 3 750 mm
Apsisukimo spindulys 1 000 mm
Bendroji masė 1 560 kg
Maksimali keliamoji galia 1 500 kg
Vardinė keliamoji galia  
(krautuvas stovi tiesiai) 1 200 kg

Vardinė keliamoji galia
(krautuvas pasuktas 45° kampu) 900 kg
Važiavimo greitis 0–11 km/val.

 STANDARTINĖ KRAUTUVO ĮRANGA
Transmisija: automatinė hidrostatinė transmisija, valdoma daugiafunkce svirtimi (su Inching funkcija). Stovėjimo stab-
džiai: būgniniai, stabdo galinę ašį. Hidraulinė sistema: valdoma viena svirtimi, su kėlimo, spaudimo ir neutralia padėti-
mi. Hidraulinio siurblio našumas 33 l/min. Trys hidraulinės sekcijos strėlei valdyti, sustiprintos DN10 žarnos. Dvi sekcijos 
naudojamos strėlei valdyti, trečia sekcija naudojama darbinio padargo hidraulikai ir užraktui valdyti. Važiavimo kryptis 
keičiama jungikliu, esančiu ant daugiafunkcės svirties (trys pozicijos: pirmyn / neutrali / atgal). Hidraulinėje sistemoje nau-
dojamas kombinuotas alyvos / skysčio aušintuvas, hidraulinių žarnų apsaugos. Vairavimo sistema –hidraulinė.
Operatoriaus vieta: 900 kampu atverčiama (servisui atlikti) operatoriaus platforma, reguliuojamos padėties vairo kolo-
nėlė su integruotu motovalandų skaitikliu, temperatūros rodikliu, degalų lygio indikatoriumi. Vairuotojo sėdynė su saugos 
diržu, apsauginė operatoriaus konstrukcija (ROPS/FOPS), apsauginė sistema, neleidžianti krautuvui dirbti be operatoriaus.
Įranga: 1 LED žibintas, sumontuotas ant stogo priekyje, ES sertifikatas, pagrindinis akumuliatoriaus jungiklis viduje, hi-
draulinis padargų („Thaler“ sistema) užraktas, veikiantis naudojant 3 padėčių čiaupą.

2220L

 TECHNINIAI DUOMENYS
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2220S

Variklis 3 cilindrų Yanmar skysčiu aušinamas  
 dyzelinis variklis, 14,6 kW (19 AG)

Padangos 7.00-12 AS 
Plotis 920–1 120 mm 
Gabaritinis krautuvo aukštis  2 160 mm 
Maks. aukštis (kaušo vertimo ašies) 2708 mm
Gabaritinis ilgis (su kaušu) 3 790 mm 
Apsisukimo spindulys 1 000 mm 
Bendroji masė 1 610 kg 
Maksimali keliamoji galia 1 500 kg 
Vardinė keliamoji galia  
(krautuvas stovi tiesiai) 1 100 kg 

Vardinė keliamoji galia
(krautuvas pasuktas 45° kampu) 900 kg
Važiavimo greitis 0–11 km/val.

 STANDARTINĖ KRAUTUVO ĮRANGA
Transmisija: automatinė hidrostatinė transmisija, valdoma daugiafunkce svirtimi (su „Inching“ funkcija). Stovėjimo stab-
džiai: būgniniai, stabdo galinę ašį. Hidraulinė sistema: valdoma viena svirtimi, su kėlimo, spaudimo ir neutralia padėti-
mi. Hidraulinio siurblio našumas 33 l/min. Trys hidraulinės sekcijos strėlei valdyti, sustiprintos DN10 žarnos. Dvi sekcijos 
naudojamos strėlei valdyti, trečia sekcija naudojama darbinio padargo hidraulikai ir užraktui valdyti. Važiavimo kryptis 
keičiama jungikliu, esančiu ant daugiafunkcės svirties (trys pozicijos: pirmyn / neutrali / atgal). Hidraulinėje sistemoje nau-
dojamas kombinuotas alyvos / skysčio aušintuvas, hidraulinių žarnų apsaugos. Vairavimo sistema –hidraulinė.
Operatoriaus vieta: 900 kampu atverčiama (servisui atlikti) operatoriaus platforma, reguliuojamos padėties vairo kolo-
nėlė su integruotu motovalandų skaitikliu, temperatūros rodikliu, degalų lygio indikatoriumi. Vairuotojo sėdynė su saugos 
diržu, apsauginė operatoriaus konstrukcija (ROPS/FOPS), apsauginė sistema, neleidžianti krautuvui dirbti be operatoriaus.
Įranga: 1 LED žibintas, sumontuotas ant stogo priekyje, ES sertifikatas, pagrindinis akumuliatoriaus jungiklis viduje, hi-
draulinis padargų („Thaler“ sistema) užraktas, veikiantis naudojant 3 padėčių čiaupą.

 TECHNINIAI DUOMENYS
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2226L

Variklis 3 cilindrų Yanmar skysčiu aušinamas  
 dyzelinis variklis, 17,9 kW (25 AG)

Padangos 7.00-12 AS 
Plotis 920–1 120 mm 
Gabaritinis krautuvo aukštis  2 160 mm 
Maks. aukštis (kaušo vertimo ašies)  2 150 mm 
Gabaritinis ilgis (su kaušu) 3 750 mm 
Apsisukimo spindulys 1 000 mm 
Bendroji masė 1 560 kg 
Maksimali keliamoji galia 1 500 kg 
Vardinė keliamoji galia  
(krautuvas stovi tiesiai) 1 100 kg 

Vardinė keliamoji galia  
(krautuvas pasuktas 45° kampu) 900 kg 

Važiavimo greitis 0–12 km/val.

 STANDARTINĖ KRAUTUVO ĮRANGA
Transmisija: automatinė hidrostatinė transmisija, valdoma daugiafunkce svirtimi (su „Inching“ funkcija). Stovėjimo stab-
džiai: būgniniai, stabdo galinę ašį. Hidraulinė sistema: valdoma viena svirtimi, su kėlimo, spaudimo ir neutralia padėti-
mi. Hidraulinio siurblio našumas 42 l/min. Trys hidraulinės sekcijos strėlei valdyti, sustiprintos DN10 žarnos. Dvi sekcijos 
naudojamos strėlei valdyti, trečia sekcija naudojama darbinio padargo hidraulikai ir užraktui valdyti. Važiavimo kryptis 
keičiama jungikliu, esančiu ant daugiafunkcės svirties (trys pozicijos: pirmyn / neutrali / atgal). Hidraulinėje sistemoje nau-
dojamas kombinuotas alyvos / skysčio aušintuvas, hidraulinių žarnų apsaugos. Vairavimo sistema – hidraulinė.
Operatoriaus vieta: 900 kampu atverčiama (servisui atlikti) operatoriaus platforma, reguliuojamos padėties vairo kolo-
nėlė su integruotu motovalandų skaitikliu, temperatūros rodikliu, degalų lygio indikatoriumi. Vairuotojo sėdynė su saugos 
diržu, apsauginė operatoriaus konstrukcija (ROPS/FOPS), apsauginė sistema, neleidžianti krautuvui dirbti be operatoriaus.
Įranga: 3 darbiniai LED žibintai (vienas gale ir du priekyje ant stogo), ES sertifikatas, pagrindinis akumuliatoriaus jungiklis 
viduje, hidraulinis padargų („Thaler“ sistema) užraktas, veikiantis naudojant 3 padėčių čiaupą.

 TECHNINIAI DUOMENYS
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2226S

Variklis 3 cilindrų Yanmar skysčiu aušinamas  
 dyzelinis variklis, 17,9 kW (25 AG)

Padangos 7.00-12 AS 
Plotis 920–1 120 mm 
Gabaritinis krautuvo aukštis  2 160 mm 
Maks. aukštis (kaušo vertimo ašies)  2 708 mm 
Gabaritinis ilgis (su kaušu) 3 790 mm 
Apsisukimo spindulys 1 000 mm 
Bendroji masė 1 610 kg 
Maksimali keliamoji galia 1 500 kg 
Vardinė keliamoji galia  
(krautuvas stovi tiesiai) 1 150 kg 

Vardinė keliamoji galia  
(krautuvas pasuktas 45° kampu) 900 kg 

Važiavimo greitis 0–12 km/val.

 STANDARTINĖ KRAUTUVO ĮRANGA
Transmisija: automatinė hidrostatinė transmisija, valdoma daugiafunkce svirtimi (su „Inching“ funkcija). Stovėjimo stab-
džiai: būgniniai, stabdo galinę ašį. Hidraulinė sistema: valdoma viena svirtimi, su kėlimo, spaudimo ir neutralia padėti-
mi. Hidraulinio siurblio našumas 42 l/min. Trys hidraulinės sekcijos strėlei valdyti, sustiprintos DN10 žarnos. Dvi sekcijos 
naudojamos strėlei valdyti, trečia sekcija naudojama darbinio padargo hidraulikai ir užraktui valdyti. Važiavimo kryptis 
keičiama jungikliu, esančiu ant daugiafunkcės svirties (trys pozicijos: pirmyn / neutrali / atgal). Hidraulinėje sistemoje nau-
dojamas kombinuotas alyvos / skysčio aušintuvas, hidraulinių žarnų apsaugos. Vairavimo sistema – hidraulinė.
Operatoriaus vieta: 900 kampu atverčiama (servisui atlikti) operatoriaus platforma, reguliuojamos padėties vairo kolo-
nėlė su integruotu motovalandų skaitikliu, temperatūros rodikliu, degalų lygio indikatoriumi. Vairuotojo sėdynė su saugos 
diržu, apsauginė operatoriaus konstrukcija (ROPS/FOPS), apsauginė sistema, neleidžianti krautuvui dirbti be operatoriaus.
Įranga: 3 darbiniai LED žibintai (vienas gale ir du priekyje ant stogo), ES sertifikatas, pagrindinis akumuliatoriaus jungiklis 
viduje, hidraulinis padargų („Thaler“ sistema) užraktas, veikiantis naudojant 3 padėčių čiaupą.

 TECHNINIAI DUOMENYS
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2226H

Variklis 3 cilindrų Yanmar skysčiu aušinamas  
 dyzelinis variklis, 17,9 kW (25 AG)

Padangos 7.00-12 AS 
Plotis 920–1 120 mm 
Gabaritinis krautuvo aukštis  2 160 mm 
Maks. aukštis (kaušo vertimo ašies)  2 870 mm
Gabaritinis ilgis (su kaušu) 4080 mm 
Apsisukimo spindulys 1 000 mm 
Bendroji masė 1 660 kg 
Maksimali keliamoji galia 1 400 kg 
Vardinė keliamoji galia  
(krautuvas stovi tiesiai) 900 kg 

Vardinė keliamoji galia  
(krautuvas pasuktas 45° kampu)    700 kg 

Važiavimo greitis 0–12 km/val.

 STANDARTINĖ KRAUTUVO ĮRANGA
Transmisija: automatinė hidrostatinė transmisija, valdoma daugiafunkce svirtimi (su „Inching“ funkcija). Stovėjimo stab-
džiai: būgniniai, stabdo galinę ašį. Hidraulinė sistema: valdoma viena svirtimi, su kėlimo, spaudimo ir neutralia padėti-
mi. Hidraulinio siurblio našumas 42 l/min. Trys hidraulinės sekcijos strėlei valdyti, sustiprintos DN10 žarnos. Dvi sekcijos 
naudojamos strėlei valdyti, trečia sekcija naudojama darbinio padargo hidraulikai ir užraktui valdyti. Važiavimo kryptis 
keičiama jungikliu, esančiu ant daugiafunkcės svirties (trys pozicijos: pirmyn / neutrali / atgal). Hidraulinėje sistemoje nau-
dojamas kombinuotas alyvos / skysčio aušintuvas, hidraulinių žarnų apsaugos. Vairavimo sistema – hidraulinė.
Operatoriaus vieta: 900 kampu atverčiama (servisui atlikti) operatoriaus platforma, reguliuojamos padėties vairo kolo-
nėlė su integruotu motovalandų skaitikliu, temperatūros rodikliu, degalų lygio indikatoriumi. Vairuotojo sėdynė su saugos 
diržu, apsauginė operatoriaus konstrukcija (ROPS/FOPS), apsauginė sistema, neleidžianti krautuvui dirbti be operatoriaus.
Įranga: 3 darbiniai LED žibintai (vienas gale ir du priekyje ant stogo), ES sertifikatas, pagrindinis akumuliatoriaus jungiklis 
viduje, hidraulinis padargų („Thaler“ sistema) užraktas, veikiantis naudojant 3 padėčių čiaupą.

 TECHNINIAI DUOMENYS
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2231L

Variklis 3 cilindrų Yanmar skysčiu aušinamas  
 dyzelinis variklis, 23 kW (31 AG)

Padangos 10.0/75-15,3 AS 
Plotis 1 120–1 340 mm 
Gabaritinis krautuvo aukštis  2 210 mm
Maks. aukštis (kaušo vertimo ašies)  2 210 mm 
Gabaritinis ilgis (su kaušu) 3 830 mm 
Apsisukimo spindulys 1 030 mm 
Bendroji masė 1 770 kg 
Maksimali keliamoji galia 1 600 kg 
Vardinė keliamoji galia  
(krautuvas stovi tiesiai) 1 400 kg 

Vardinė keliamoji galia  
(krautuvas pasuktas 45° kampu) 1 100 kg

Važiavimo greitis 0–18 km/val.

 STANDARTINĖ KRAUTUVO ĮRANGA
Transmisija: automatinė hidrostatinė transmisija, valdoma daugiafunkce svirtimi (su „Inching“ funkcija). Stovėjimo stab-
džiai: būgniniai, per kardaninį veleną stabdo visus keturis ratus. Hidraulinė sistema: valdoma viena svirtimi, su kėlimo, spau-
dimo ir neutralia padėtimi. Hidraulinio siurblio našumas 42 l/min. Trys hidraulinės sekcijos strėlei valdyti, sustiprintos DN10 
žarnos. Dvi sekcijos naudojamos strėlei valdyti, trečia sekcija naudojama darbinio padargo hidraulikai ir užraktui valdyti. 
Važiavimo kryptis keičiama jungikliu, esančiu ant daugiafunkcės svirties (trys pozicijos: pirmyn / neutrali / atgal). Hidraulinėje 
sistemoje naudojamas kombinuotas alyvos / skysčio aušintuvas, hidraulinių žarnų apsaugos. Vairavimo sistema – hidraulinė.
Operatoriaus vieta: 900 kampu atverčiama (servisui atlikti) operatoriaus platforma, reguliuojamos padėties vairo kolo-
nėlė su integruotu motovalandų skaitikliu, temperatūros rodikliu, degalų lygio indikatoriumi. Vairuotojo sėdynė su saugos 
diržu, apsauginė operatoriaus konstrukcija (ROPS/FOPS), apsauginė sistema, neleidžianti krautuvui dirbti be operatoriaus.
Įranga: 3 darbiniai LED žibintai (vienas gale ir du priekyje ant stogo), ES sertifikatas, pagrindinis akumuliatoriaus jungiklis 
viduje, hidraulinis padargų („Thaler“ sistema) užraktas, veikiantis naudojant 3 padėčių čiaupą.

 TECHNINIAI DUOMENYS
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2231S

Variklis 3 cilindrų Yanmar skysčiu aušinamas  
 dyzelinis variklis, 23 kW (31 AG)

Padangos 10.0/75-15,3 AS 
Plotis 1 120–1 340 mm 
Gabaritinis krautuvo aukštis  2 210 mm
Maks. aukštis (kaušo vertimo ašies)  2 760 mm 
Gabaritinis ilgis (su kaušu) 3 870 mm 
Apsisukimo spindulys 1 030 mm 
Bendroji masė 1 820 kg 
Maksimali keliamoji galia 1 500 kg 
Vardinė keliamoji galia  
(krautuvas stovi tiesiai) 1 300 kg 

Vardinė keliamoji galia  
(krautuvas pasuktas 45° kampu) 1 000 kg

Važiavimo greitis 0–18 km/val.

 STANDARTINĖ KRAUTUVO ĮRANGA
Transmisija: automatinė hidrostatinė transmisija, valdoma daugiafunkce svirtimi (su „Inching“ funkcija). Stovėjimo stab-
džiai: būgniniai, per kardaninį veleną stabdo visus keturis ratus. Hidraulinė sistema: valdoma viena svirtimi, su kėlimo, spau-
dimo ir neutralia padėtimi. Hidraulinio siurblio našumas 42 l/min. Trys hidraulinės sekcijos strėlei valdyti, sustiprintos DN10 
žarnos. Dvi sekcijos naudojamos strėlei valdyti, trečia sekcija naudojama darbinio padargo hidraulikai ir užraktui valdyti. 
Važiavimo kryptis keičiama jungikliu, esančiu ant daugiafunkcės svirties (trys pozicijos: pirmyn / neutrali / atgal). Hidraulinėje 
sistemoje naudojamas kombinuotas alyvos / skysčio aušintuvas, hidraulinių žarnų apsaugos. Vairavimo sistema – hidraulinė.
Operatoriaus vieta: 900 kampu atverčiama (servisui atlikti) operatoriaus platforma, reguliuojamos padėties vairo kolo-
nėlė su integruotu motovalandų skaitikliu, temperatūros rodikliu, degalų lygio indikatoriumi. Vairuotojo sėdynė su saugos 
diržu, apsauginė operatoriaus konstrukcija (ROPS/FOPS), apsauginė sistema, neleidžianti krautuvui dirbti be operatoriaus.
Įranga: 3 darbiniai LED žibintai (vienas gale ir du priekyje ant stogo), ES sertifikatas, pagrindinis akumuliatoriaus jungiklis 
viduje, hidraulinis padargų („Thaler“ sistema) užraktas, veikiantis naudojant 3 padėčių čiaupą.

 TECHNINIAI DUOMENYS



9

2231H

Variklis 3 cilindrų Yanmar skysčiu aušinamas  
 dyzelinis variklis, 23 kW (31 AG)

Padangos 10.0/75-15,3 AS 
Plotis 1 120–1 340 mm 
Gabaritinis krautuvo aukštis  2 210 mm
Maks. aukštis (kaušo vertimo ašies)  2 935 mm
Gabaritinis ilgis (su kaušu) 4 180 mm 
Apsisukimo spindulys 1 030 mm 
Bendroji masė 1 870 kg 
Maksimali keliamoji galia 1 300 kg 
Vardinė keliamoji galia  
(krautuvas stovi tiesiai) 1 100 kg 

Vardinė keliamoji galia  
(krautuvas pasuktas 45° kampu) 800 kg

Važiavimo greitis 0–18 km/val.

 STANDARTINĖ KRAUTUVO ĮRANGA
Transmisija: automatinė hidrostatinė transmisija, valdoma daugiafunkce svirtimi (su „Inching“ funkcija). Stovėjimo stab-
džiai: būgniniai, per kardaninį veleną stabdo visus keturis ratus. Hidraulinė sistema: valdoma viena svirtimi, su kėlimo, spau-
dimo ir neutralia padėtimi. Hidraulinio siurblio našumas 42 l/min. Trys hidraulinės sekcijos strėlei valdyti, sustiprintos DN10 
žarnos. Dvi sekcijos naudojamos strėlei valdyti, trečia sekcija naudojama darbinio padargo hidraulikai ir užraktui valdyti. 
Važiavimo kryptis keičiama jungikliu, esančiu ant daugiafunkcės svirties (trys pozicijos: pirmyn / neutrali / atgal). Hidraulinėje 
sistemoje naudojamas kombinuotas alyvos / skysčio aušintuvas, hidraulinių žarnų apsaugos. Vairavimo sistema – hidraulinė.
Operatoriaus vieta: 900 kampu atverčiama (servisui atlikti) operatoriaus platforma, reguliuojamos padėties vairo kolo-
nėlė su integruotu motovalandų skaitikliu, temperatūros rodikliu, degalų lygio indikatoriumi. Vairuotojo sėdynė su saugos 
diržu, apsauginė operatoriaus konstrukcija (ROPS/FOPS), apsauginė sistema, neleidžianti krautuvui dirbti be operatoriaus.
Įranga: 3 darbiniai LED žibintai (vienas gale ir du priekyje ant stogo), ES sertifikatas, pagrindinis akumuliatoriaus jungiklis 
viduje, hidraulinis padargų („Thaler“ sistema) užraktas, veikiantis naudojant 3 padėčių čiaupą.

 TECHNINIAI DUOMENYS
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2238L

Variklis 3 cilindrų Yanmar skysčiu aušinamas  
 dyzelinis variklis, 28,2 kW (38AG)

Padangos 10.0/75-15,3 AS 
Plotis 1 120–1 340 mm 
Gabaritinis krautuvo aukštis  2 210 mm
Maks. aukštis (kaušo vertimo ašies)  2 210 mm 
Gabaritinis ilgis (su kaušu) 3 830 mm 
Apsisukimo spindulys 1 030 mm 
Bendroji masė 1 770 kg 
Maksimali keliamoji galia 1 700 kg 
Vardinė keliamoji galia  
(krautuvas stovi tiesiai) 1 500 kg 

Vardinė keliamoji galia  
(krautuvas pasuktas 45° kampu) 1 200 kg

Važiavimo greitis 0–18 km/val.

 STANDARTINĖ KRAUTUVO ĮRANGA
Transmisija: automatinė hidrostatinė transmisija, valdoma daugiafunkce svirtimi (su „Inching“ funkcija). Stovėjimo stab-
džiai: būgniniai, per kardaninį veleną stabdo visus keturis ratus. Hidraulinė sistema: valdoma viena svirtimi, su kėlimo, spau-
dimo ir neutralia padėtimi. Hidraulinio siurblio našumas 45 l/min. Trys hidraulinės sekcijos strėlei valdyti, sustiprintos DN10 
žarnos. Dvi sekcijos naudojamos strėlei valdyti, trečia sekcija naudojama darbinio padargo hidraulikai ir užraktui valdyti. 
Važiavimo kryptis keičiama jungikliu, esančiu ant daugiafunkcės svirties (trys pozicijos: pirmyn / neutrali / atgal). Hidraulinėje 
sistemoje naudojamas kombinuotas alyvos / skysčio aušintuvas, hidraulinių žarnų apsaugos. Vairavimo sistema – hidraulinė.
Operatoriaus vieta: 900 kampu atverčiama (servisui atlikti) operatoriaus platforma, reguliuojamos padėties vairo kolo-
nėlė su integruotu motovalandų skaitikliu, temperatūros rodikliu, degalų lygio indikatoriumi. Vairuotojo sėdynė su saugos 
diržu, apsauginė operatoriaus konstrukcija (ROPS/FOPS), apsauginė sistema, neleidžianti krautuvui dirbti be operatoriaus.
Įranga: 3 darbiniai LED žibintai (vienas gale ir du priekyje ant stogo), ES sertifikatas, pagrindinis akumuliatoriaus jungiklis 
viduje, hidraulinis padargų („Thaler“ sistema) užraktas, veikiantis naudojant 3 padėčių čiaupą.

 TECHNINIAI DUOMENYS
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2238S

Variklis 3 cilindrų Yanmar skysčiu aušinamas  
 dyzelinis variklis, 28,2 kW (38 AG)

Padangos 10.0/75-15,3 AS 
Plotis 1 120–1 340 mm 
Gabaritinis krautuvo aukštis  2 210 mm
Maks. aukštis (kaušo vertimo ašies)  2 760 mm 
Gabaritinis ilgis (su kaušu) 3 870 mm 
Apsisukimo spindulys 1 030 mm 
Bendroji masė 1 820 kg 
Maksimali keliamoji galia 1 600 kg 
Vardinė keliamoji galia  
(krautuvas stovi tiesiai) 1 400 kg 

Vardinė keliamoji galia  
(krautuvas pasuktas 45° kampu) 1 100 kg

Važiavimo greitis 0–18 km/val.

 STANDARTINĖ KRAUTUVO ĮRANGA
Transmisija: automatinė hidrostatinė transmisija, valdoma daugiafunkce svirtimi (su „Inching“ funkcija). Stovėjimo stab-
džiai: būgniniai, per kardaninį veleną stabdo visus keturis ratus. Hidraulinė sistema: valdoma viena svirtimi, su kėlimo, spau-
dimo ir neutralia padėtimi. Hidraulinio siurblio našumas 45 l/min. Trys hidraulinės sekcijos strėlei valdyti, sustiprintos DN10 
žarnos. Dvi sekcijos naudojamos strėlei valdyti, trečia sekcija naudojama darbinio padargo hidraulikai ir užraktui valdyti. 
Važiavimo kryptis keičiama jungikliu, esančiu ant daugiafunkcės svirties (trys pozicijos: pirmyn / neutrali / atgal). Hidraulinėje 
sistemoje naudojamas kombinuotas alyvos / skysčio aušintuvas, hidraulinių žarnų apsaugos. Vairavimo sistema – hidraulinė.
Operatoriaus vieta: 900 kampu atverčiama (servisui atlikti) operatoriaus platforma, reguliuojamos padėties vairo kolo-
nėlė su integruotu motovalandų skaitikliu, temperatūros rodikliu, degalų lygio indikatoriumi. Vairuotojo sėdynė su saugos 
diržu, apsauginė operatoriaus konstrukcija (ROPS/FOPS), apsauginė sistema, neleidžianti krautuvui dirbti be operatoriaus.
Įranga: 3 darbiniai LED žibintai (vienas gale ir du priekyje ant stogo), ES sertifikatas, pagrindinis akumuliatoriaus jungiklis 
viduje, hidraulinis padargų („Thaler“ sistema) užraktas, veikiantis naudojant 3 padėčių čiaupą.

 TECHNINIAI DUOMENYS
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2238H

Variklis 3 cilindrų Yanmar skysčiu aušinamas  
 dyzelinis variklis, 28,2 kW (38 AG)

Padangos 10.0/75-15,3 AS 
Plotis 1 120–1 340 mm 
Gabaritinis krautuvo aukštis  2 210 mm
Maks. aukštis (kaušo vertimo ašies)  2 935 mm 
Gabaritinis ilgis (su kaušu) 4 180 mm 
Apsisukimo spindulys 1 030 mm 
Bendroji masė 1 870 kg 
Maksimali keliamoji galia 1 400 kg 
Vardinė keliamoji galia  
(krautuvas stovi tiesiai) 1 200 kg

Vardinė keliamoji galia  
(krautuvas pasuktas 45° kampu) 900 kg

Važiavimo greitis 0–18 km/val.

 STANDARTINĖ KRAUTUVO ĮRANGA
Transmisija: automatinė hidrostatinė transmisija, valdoma daugiafunkce svirtimi (su „Inching“ funkcija). Stovėjimo stab-
džiai: būgniniai, per kardaninį veleną stabdo visus keturis ratus. Hidraulinė sistema: valdoma viena svirtimi, su kėlimo, spau-
dimo ir neutralia padėtimi. Hidraulinio siurblio našumas 45 l/min. Trys hidraulinės sekcijos strėlei valdyti, sustiprintos DN10 
žarnos. Dvi sekcijos naudojamos strėlei valdyti, trečia sekcija naudojama darbinio padargo hidraulikai ir užraktui valdyti. 
Važiavimo kryptis keičiama jungikliu, esančiu ant daugiafunkcės svirties (trys pozicijos: pirmyn / neutrali / atgal). Hidraulinėje 
sistemoje naudojamas kombinuotas alyvos / skysčio aušintuvas, hidraulinių žarnų apsaugos. Vairavimo sistema – hidraulinė.
Operatoriaus vieta: 900 kampu atverčiama (servisui atlikti) operatoriaus platforma, reguliuojamos padėties vairo kolo-
nėlė su integruotu motovalandų skaitikliu, temperatūros rodikliu, degalų lygio indikatoriumi. Vairuotojo sėdynė su saugos 
diržu, apsauginė operatoriaus konstrukcija (ROPS/FOPS), apsauginė sistema, neleidžianti krautuvui dirbti be operatoriaus.
Įranga: 3 darbiniai LED žibintai (vienas gale ir du priekyje ant stogo), ES sertifikatas, pagrindinis akumuliatoriaus jungiklis 
viduje, hidraulinis padargų („Thaler“ sistema) užraktas, veikiantis naudojant 3 padėčių čiaupą.

 TECHNINIAI DUOMENYS
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2320L

Variklis 3 cilindrų Yanmar skysčiu aušinamas  
 dyzelinis variklis, 14,6 kW (19 AG)

Padangos 7.00–12 AS
Plotis 940–1 150 mm 
Gabaritinis krautuvo aukštis   2 160 mm 
Maks. aukštis (kaušo vertimo ašies)  2 150 mm 
Gabaritinis ilgis (su kaušu) 3 750 mm 
Apsisukimo spindulys 1 000 mm 
Bendroji masė 1 560 kg 
Maksimali keliamoji galia 1 500 kg 
Vardinė keliamoji galia  
(krautuvas stovi tiesiai) 1 200 kg 

Vardinė keliamoji galia  
(krautuvas pasuktas 45° kampu) 900 kg 

Važiavimo greitis 0–15 km/val.

 STANDARTINĖ KRAUTUVO ĮRANGA
Transmisija: automatinė hidrostatinė transmisija, valdoma daugiafunkce svirtimi (su „Inching“ funkcija). Stovėjimo stab-
džiai: būgniniai, stabdo galinę ašį. Hidraulinė sistema: valdoma viena svirtimi, su kėlimo, spaudimo ir neutralia padėti-
mi. Hidraulinio siurblio našumas 33 l/min. Trys hidraulinės sekcijos strėlei valdyti, sustiprintos DN10 žarnos. Dvi sekcijos 
naudojamos strėlei valdyti, trečia sekcija naudojama darbinio padargo hidraulikai ir užraktui valdyti. Važiavimo kryptis 
keičiama jungikliuo, esančiu ant daugiafunkcės svirties (trys pozicijos: pirmyn / neutrali / atgal). Hidraulinėje sistemoje 
naudojamas kombinuotas alyvos / skysčio aušintuvas, hidraulinių žarnų apsaugos. Vairavimo sistema – hidraulinė.
Operatoriaus vieta: 900 kampu atverčiama (servisui atlikti) operatoriaus platforma, reguliuojamos padėties vairo kolo-
nėlė su integruotu motovalandų skaitikliu, temperatūros rodikliu, degalų lygio indikatoriumi. Vairuotojo sėdynė su saugos 
diržu, apsauginė operatoriaus konstrukcija (ROPS/FOPS), apsauginė sistema, neleidžianti krautuvui dirbti be operatoriaus.
Įranga: 1 LED žibintas, sumontuotas ant stogo, ES sertifikatas, pagrindinis akumuliatoriaus jungiklis viduje, hidraulinis 
padargų („Thaler“ sistema) užraktas, veikiantis naudojant 3 padėčių čiaupą.

 TECHNINIAI DUOMENYS
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2320S

Variklis 3 cilindrų Yanmar skysčiu aušinamas  
 dyzelinis variklis, 14,6 kW (19 AG)

Padangos 7.00-12 AS 
Plotis 940–1 150 mm 
Gabaritinis krautuvo aukštis  2 160 mm 
Maks. aukštis (kaušo vertimo ašies)  2 708 mm 
Gabaritinis ilgis (su kaušu) 3 790 mm 
Apsisukimo spindulys 1 000 mm 
Bendroji masė 1 610 kg 
Maksimali keliamoji galia 1 500 kg 
Vardinė keliamoji galia  
(krautuvas stovi tiesiai) 1 100 kg 

Vardinė keliamoji galia  
(krautuvas pasuktas 45° kampu) 900 kg 

Važiavimo greitis 0–15 km/val.

 STANDARTINĖ KRAUTUVO ĮRANGA
Transmisija: automatinė hidrostatinė transmisija, valdoma daugiafunkce svirtimi (su „Inching“ funkcija). Stovėjimo stab-
džiai: būgniniai, stabdo galinę ašį. Hidraulinė sistema: valdoma viena svirtimi, su kėlimo, spaudimo ir neutralia padėti-
mi. Hidraulinio siurblio našumas 33 l/min. Trys hidraulinės sekcijos strėlei valdyti, sustiprintos DN10 žarnos. Dvi sekcijos 
naudojamos strėlei valdyti, trečia sekcija naudojama darbinio padargo hidraulikai ir užraktui valdyti. Važiavimo kryptis 
keičiama jungikliu, esančiu ant daugiafunkcės svirties (trys pozicijos: pirmyn / neutrali / atgal). Hidraulinėje sistemoje nau-
dojamas kombinuotas alyvos / skysčio aušintuvas, hidraulinių žarnų apsaugos. Vairavimo sistema – hidraulinė.
Operatoriaus vieta: 900 kampu atverčiama (servisui atlikti) operatoriaus platforma, reguliuojamos padėties vairo kolo-
nėlė su integruotu motovalandų skaitikliu, temperatūros rodikliu, degalų lygio indikatoriumi. Vairuotojo sėdynė su saugos 
diržu, apsauginė operatoriaus konstrukcija (ROPS/FOPS), apsauginė sistema, neleidžianti krautuvui dirbti be operatoriaus.
Įranga: 1 LED žibintas, sumontuotas ant stogo priekyje, ES sertifikatas, pagrindinis akumuliatoriaus jungiklis viduje, hi-
draulinis padargų („Thaler“ sistema) užraktas, veikiantis naudojant 3 padėčių čiaupą.

 TECHNINIAI DUOMENYS
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2326L

Variklis 3 cilindrų Yanmar skysčiu aušinamas  
 dyzelinis variklis, 17,9 kW (25 AG)

Padangos 7.00-12 AS 
Plotis 940–1 150 mm 
Gabaritinis krautuvo aukštis  2 160 mm 
Maks. aukštis (kaušo vertimo ašies)  2 150 mm 
Gabaritinis ilgis (su kaušu) 3 750 mm 
Apsisukimo spindulys 1 000 mm 
Bendroji masė 1 560 kg 
Maksimali keliamoji galia 1 500 kg 
Vardinė keliamoji galia  
(krautuvas stovi tiesiai) 1 100 kg 

Vardinė keliamoji galia  
(krautuvas pasuktas 45° kampu) 900 kg

Važiavimo greitis 0–20 km/val. / 2 diapazonai

 STANDARTINĖ KRAUTUVO ĮRANGA
Transmisija: automatinė hidrostatinė transmisija, valdoma daugiafunkce svirtimi (su „Inching“ funkcija). Stovėjimo stab-
džiai: būgniniai, stabdo galinę ašį. Hidraulinė sistema: valdoma viena svirtimi, su kėlimo, spaudimo ir neutralia padėti-
mi. Hidraulinio siurblio našumas 42 l/min. Trys hidraulinės sekcijos strėlei valdyti, sustiprintos DN10 žarnos. Dvi sekcijos 
naudojamos strėlei valdyti, trečia sekcija naudojama darbinio padargo hidraulikai ir užraktui valdyti. Važiavimo kryptis 
keičiama jungikliu, esančiu ant daugiafunkcės svirties (trys pozicijos: pirmyn / neutrali / atgal). Hidraulinėje sistemoje nau-
dojamas kombinuotas alyvos / skysčio aušintuvas, hidraulinių žarnų apsaugos. Vairavimo sistema – hidraulinė.
Operatoriaus vieta: 900 kampu atverčiama (servisui atlikti) operatoriaus platforma, reguliuojamos padėties vairo kolo-
nėlė su integruotu motovalandų skaitikliu, temperatūros rodikliu, degalų lygio indikatoriumi. Vairuotojo sėdynė su saugos 
diržu, apsauginė operatoriaus konstrukcija (ROPS/FOPS), apsauginė sistema, neleidžianti krautuvui dirbti be operatoriaus.
Įranga: 3 darbiniai LED žibintai (vienas gale ir du priekyje ant stogo), ES sertifikatas, pagrindinis akumuliatoriaus jungiklis 
viduje, hidraulinis padargų („Thaler“ sistema) užraktas, veikiantis naudojant 3 padėčių čiaupą.

 TECHNINIAI DUOMENYS
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2326S

Variklis 3 cilindrų Yanmar skysčiu aušinamas  
 dyzelinis variklis, 17,9 kW (25 AG)

Padangos 7.00-12 AS 
Plotis 940–1 150 mm 
Gabaritinis krautuvo aukštis  2 160 mm 
Maks. aukštis (kaušo vertimo ašies)  2 708 mm 
Gabaritinis ilgis (su kaušu) 3 790 mm 
Apsisukimo spindulys 1 000 mm 
Bendroji masė 1 610 kg 
Maksimali keliamoji galia 1 500 kg 
Vardinė keliamoji galia  
(krautuvas stovi tiesiai) 1 150 kg 

Vardinė keliamoji galia  
(krautuvas pasuktas 45° kampu) 900 kg

Važiavimo greitis 0–20 km/val. / 2 diapazonai

 STANDARTINĖ KRAUTUVO ĮRANGA
Transmisija: automatinė hidrostatinė transmisija, valdoma daugiafunkce svirtimi (su „Inching“ funkcija). Stovėjimo stab-
džiai: būgniniai, stabdo galinę ašį. Hidraulinė sistema: valdoma viena svirtimi, su kėlimo, spaudimo ir neutralia padėti-
mi. Hidraulinio siurblio našumas 42 l/min. Trys hidraulinės sekcijos strėlei valdyti, sustiprintos DN10 žarnos. Dvi sekcijos 
naudojamos strėlei valdyti, trečia sekcija naudojama darbinio padargo hidraulikai ir užraktui valdyti. Važiavimo kryptis 
keičiama jungikliu, esančiu ant daugiafunkcės svirties (trys pozicijos: pirmyn / neutrali / atgal). Hidraulinėje sistemoje nau-
dojamas kombinuotas alyvos / skysčio aušintuvas, hidraulinių žarnų apsaugos. Vairavimo sistema – hidraulinė.
Operatoriaus vieta: 900 kampu atverčiama (servisui atlikti) operatoriaus platforma, reguliuojamos padėties vairo kolo-
nėlė su integruotu motovalandų skaitikliu, temperatūros rodikliu, degalų lygio indikatoriumi. Vairuotojo sėdynė su saugos 
diržu, apsauginė operatoriaus konstrukcija (ROPS/FOPS), apsauginė sistema, neleidžianti krautuvui dirbti be operatoriaus.
Įranga: 3 darbiniai LED žibintai (vienas gale ir du priekyje ant stogo), ES sertifikatas, pagrindinis akumuliatoriaus jungiklis 
viduje, hidraulinis padargų („Thaler“ sistema) užraktas, veikiantis naudojant 3 padėčių čiaupą.

 TECHNINIAI DUOMENYS
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2326H

Variklis 3 cilindrų Yanmar skysčiu aušinamas  
 dyzelinis variklis, 17,9 kW (25 AG)

Padangos 7.00-12 AS 
Plotis 940–1 150 mm 
Gabaritinis krautuvo aukštis  2 160 mm 
Maks. aukštis (kaušo vertimo ašies)  2 870 mm 
Gabaritinis ilgis (su kaušu) 4 080 mm 
Apsisukimo spindulys 1 000 mm 
Bendroji masė 1 660 kg 
Maksimali keliamoji galia 1 400 kg 
Vardinė keliamoji galia  
(krautuvas stovi tiesiai) 900 kg 

Vardinė keliamoji galia  
(krautuvas pasuktas 45° kampu) 700 kg

Važiavimo greitis 0–20 km/val. / 2 diapazonai

 STANDARTINĖ KRAUTUVO ĮRANGA
Transmisija: automatinė hidrostatinė transmisija, valdoma daugiafunkce svirtimi (su „Inching“ funkcija). Stovėjimo stab-
džiai: būgniniai, stabdo galinę ašį. Hidraulinė sistema: valdoma viena svirtimi, su kėlimo, spaudimo ir neutralia padėti-
mi. Hidraulinio siurblio našumas 42 l/min. Trys hidraulinės sekcijos strėlei valdyti, sustiprintos DN10 žarnos. Dvi sekcijos 
naudojamos strėlei valdyti, trečia sekcija naudojama darbinio padargo hidraulikai ir užraktui valdyti. Važiavimo kryptis 
keičiama jungikliu, esančiu ant daugiafunkcės svirties (trys pozicijos: pirmyn / neutrali / atgal). Hidraulinėje sistemoje nau-
dojamas kombinuotas alyvos / skysčio aušintuvas, hidraulinių žarnų apsaugos. Vairavimo sistema – hidraulinė.
Operatoriaus vieta: 900 kampu atverčiama (servisui atlikti) operatoriaus platforma, reguliuojamos padėties vairo kolo-
nėlė su integruotu motovalandų skaitikliu, temperatūros rodikliu, degalų lygio indikatoriumi. Vairuotojo sėdynė su saugos 
diržu, apsauginė operatoriaus konstrukcija (ROPS/FOPS), apsauginė sistema, neleidžianti krautuvui dirbti be operatoriaus.
Įranga: 3 darbiniai LED žibintai (vienas gale ir du priekyje ant stogo), ES sertifikatas, pagrindinis akumuliatoriaus jungiklis 
viduje, hidraulinis padargų („Thaler“ sistema) užraktas, veikiantis naudojant 3 padėčių čiaupą.

 TECHNINIAI DUOMENYS
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2848L

Variklis 4 cilindrų Yanmar skysčiu aušinamas  
 dyzelinis variklis, 35,4 kW (48 AG)

Padangos 10.0/75-15,3 AS 
Plotis 1 160–1 380 mm 
Gabaritinis krautuvo aukštis  2 220 mm
Maks. aukštis (kaušo vertimo ašies)  2 765 mm 
Gabaritinis ilgis (su kaušu) 4 045 mm 
Apsisukimo spindulys 9 90 mm 
Bendroji masė 2 070 kg 
Maksimali keliamoji galia 2 200 kg 
Vardinė keliamoji galia  
(krautuvas stovi tiesiai) 1 600 kg 

Vardinė keliamoji galia  
(krautuvas pasuktas 45° kampu) 1 300 kg

Važiavimo greitis 0–20 km/val.

 STANDARTINĖ KRAUTUVO ĮRANGA
Transmisija: dviejų diapazonų, apkrovai jautri automatinė hidrostatinė transmisija, valdoma daugiafunkce svirtimi (su 
„Inching“ funkcija). Kompaktiškos konstrukcijos tiltai su planetiniais reduktoriais. Pagrindiniai stabdžiai: šlapio tipo dau-
giadiskiai stabdžiai galinėje ašyje, per kardaninį veleną stabdo visus 4 ratus. Stovėjimo stabdžiai: būgniniai, per kardaninį 
veleną stabdo visus keturis ratus. Hidraulinė sistema: valdoma viena svirtimi, su kėlimo, spaudimo ir neutralia padėti-
mi. Hidraulinio siurblio našumas 51 l/min. Trys hidraulinės sekcijos strėlei valdyti, sustiprintos DN10 žarnos. Dvi sekcijos 
naudojamos strėlei valdyti, trečia sekcija naudojama darbinio padargo hidraulikai ir užraktui valdyti. Važiavimo kryptis 
keičiama jungikliu, esančiu ant daugiafunkcės svirties (trys pozicijos: pirmyn / neutrali / atgal). Hidraulinėje sistemoje nau-
dojamas kombinuotas alyvos / skysčio aušintuvas, hidraulinių žarnų apsaugos. Vairavimo sistema – hidraulinė. 
Operatoriaus vieta: 900 kampu atverčiama (servisui atlikti) operatoriaus platforma, reguliuojamos padėties vairo kolo-
nėlė su integruotu motovalandų skaitikliu, temperatūros rodikliu, degalų lygio indikatoriumi. Vairuotojo sėdynė su saugos 
diržu, apsauginė operatoriaus konstrukcija (ROPS/FOPS), apsauginė sistema, neleidžianti krautuvui dirbti be operatoriaus.
Įranga: 3 darbiniai LED žibintai (vienas gale ir du priekyje ant stogo), ES sertifikatas, pagrindinis akumuliatoriaus jungiklis 
viduje, hidraulinis padargų („Thaler“ sistema) užraktas, veikiantis naudojant 3 padėčių čiaupą.

 TECHNINIAI DUOMENYS
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2848S

Variklis 4 cilindrų Yanmar skysčiu aušinamas  
 dyzelinis variklis, 35,4 kW (48 AG)

Padangos 10.0/75-15,3 AS 
Plotis 1 160–1 380 mm 
Gabaritinis krautuvo aukštis  2 260 mm
Maks. aukštis (kaušo vertimo ašies)  3 130 mm 
Gabaritinis ilgis (su kaušu) 4 105 mm 
Apsisukimo spindulys 990 mm 
Bendroji masė 2 120 kg 
Maksimali keliamoji galia 2 000 kg 
Vardinė keliamoji galia  
(krautuvas stovi tiesiai) 1 450 kg 

Vardinė keliamoji galia  
(krautuvas pasuktas 45° kampu) 1 200 kg

Važiavimo greitis 0–20 km/val.

 STANDARTINĖ KRAUTUVO ĮRANGA
Transmisija: dviejų diapazonų, apkrovai jautri automatinė hidrostatinė transmisija, valdoma daugiafunkce svirtimi (su 
„Inching“ funkcija). Kompaktiškos konstrukcijos tiltai su planetiniais reduktoriais. Pagrindiniai stabdžiai: šlapio tipo dau-
giadiskiai stabdžiai galinėje ašyje, per kardaninį veleną stabdo visus 4 ratus. Stovėjimo stabdžiai: būgniniai, per kardaninį 
veleną stabdo visus keturis ratus. Hidraulinė sistema: valdoma viena svirtimi, su kėlimo, spaudimo ir neutralia padėti-
mi. Hidraulinio siurblio našumas 51 l/min. Trys hidraulinės sekcijos strėlei valdyti, sustiprintos DN10 žarnos. Dvi sekcijos 
naudojamos strėlei valdyti, trečia sekcija naudojama darbinio padargo hidraulikai ir užraktui valdyti. Važiavimo kryptis 
keičiama jungikliu, esančiu ant daugiafunkcės svirties (trys pozicijos: pirmyn / neutrali / atgal). Hidraulinėje sistemoje nau-
dojamas kombinuotas alyvos / skysčio aušintuvas, hidraulinių žarnų apsaugos. Vairavimo sistema – hidraulinė. 
Operatoriaus vieta: 900 kampu atverčiama (servisui atlikti) operatoriaus platforma, reguliuojamos padėties vairo kolo-
nėlė su integruotu motovalandų skaitikliu, temperatūros rodikliu, degalų lygio indikatoriumi. Vairuotojo sėdynė su saugos 
diržu, apsauginė operatoriaus konstrukcija (ROPS/FOPS), apsauginė sistema, neleidžianti krautuvui dirbti be operatoriaus.
Įranga: 3 darbiniai LED žibintai (vienas gale ir du priekyje ant stogo), ES sertifikatas, pagrindinis akumuliatoriaus jungiklis 
viduje, hidraulinis padargų („Thaler“ sistema) užraktas, veikiantis naudojant 3 padėčių čiaupą.

 TECHNINIAI DUOMENYS
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2848H

Variklis 4 cilindrų Yanmar skysčiu aušinamas  
 dyzelinis variklis, 35,4 kW (48 AG)

Padangos 10.0/75-15,3 AS 
Plotis 1 160–1 380 mm 
Gabaritinis krautuvo aukštis  2 210 mm
Maks. aukštis (kaušo vertimo ašies)  3 330 mm 
Gabaritinis ilgis (su kaušu) 4 280 mm 
Apsisukimo spindulys 990 mm 
Bendroji masė 2 510 kg 
Maksimali keliamoji galia 1 800 kg 
Vardinė keliamoji galia  
(krautuvas stovi tiesiai) 1 300 kg 

Vardinė keliamoji galia  
(krautuvas pasuktas 45° kampu) 1 100 kg

Važiavimo greitis 0–20 km/val.

 STANDARTINĖ KRAUTUVO ĮRANGA
Transmisija: dviejų diapazonų, apkrovai jautri automatinė hidrostatinė transmisija, valdoma daugiafunkce svirtimi (su 
„Inching“ funkcija). Kompaktiškos konstrukcijos tiltai su planetiniais reduktoriais. Pagrindiniai stabdžiai: šlapio tipo dau-
giadiskiai stabdžiai galinėje ašyje, per kardaninį veleną stabdo visus 4 ratus. Stovėjimo stabdžiai: būgniniai, per kardaninį 
veleną stabdo visus keturis ratus. Hidraulinė sistema: valdoma viena svirtimi, su kėlimo, spaudimo ir neutralia padėtimi. 
Hidraulinio siurblio našumas 51 l/min. Trys hidraulinės sekcijos strėlei valdyti, sustiprintos DN10 žarnos. Dvi sekcijos nau-
dojamos strėlei valdyti, trečia sekcija naudojama darbinio padargo hidraulikai ir užraktui valdyti. Važiavimo kryptis keičia-
ma jungikliu, esančio ant daugiafunkcinės svirties, pagalba (trys pozicijos: pirmyn / neutrali / atgal). Hidraulinėje sistemoje 
naudojamas kombinuotas alyvos / skysčio aušintuvas, hidraulinių žarnų apsaugos. Vairavimo sistema – hidraulinė. 
Operatoriaus vieta: 900 kampu atverčiama (servisui atlikti) operatoriaus platforma, reguliuojamos padėties vairo kolo-
nėlė su integruotu motovalandų skaitikliu, temperatūros rodikliu, degalų lygio indikatoriumi. Vairuotojo sėdynė su saugos 
diržu, apsauginė operatoriaus konstrukcija (ROPS/FOPS), apsauginė sistema, neleidžianti krautuvui dirbti be operatoriaus.
Įranga: 3 darbiniai LED žibintai (vienas gale ir du priekyje ant stogo), ES sertifikatas, pagrindinis akumuliatoriaus jungiklis 
viduje, hidraulinis padargų („Thaler“ sistema) užraktas, veikiantis naudojant 3 padėčių čiaupą.

 TECHNINIAI DUOMENYS
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3348L

Variklis 4 cilindrų Yanmar skysčiu aušinamas  
 dyzelinis variklis, 35,4 kW (48 AG)

Padangos 10.0/75-15,3 AS 
Plotis 1 160–1 380 mm 
Gabaritinis krautuvo aukštis  2 260 mm
Maks. aukštis (kaušo vertimo ašies)  2 765 mm 
Gabaritinis ilgis (su kaušu) 4 595 mm 
Apsisukimo spindulys 1 210 mm 
Bendroji masė 2 510 kg 
Maksimali keliamoji galia 2 900 kg 
Vardinė keliamoji galia  
(krautuvas stovi tiesiai) 1 900 kg 

Vardinė keliamoji galia  
(krautuvas pasuktas 45° kampu) 1 500 kg

Važiavimo greitis 0–20 km/val.

 STANDARTINĖ KRAUTUVO ĮRANGA
Transmisija: dviejų diapazonų, apkrovai jautri automatinė hidrostatinė transmisija, valdoma daugiafunkce svirtimi (su 
„Inching“ funkcija). Kompaktiškos konstrukcijos tiltai su planetiniais reduktoriais. Pagrindiniai stabdžiai: šlapio tipo dau-
giadiskiai stabdžiai galinėje ašyje, per kardaninį veleną stabdo visus 4 ratus. Stovėjimo stabdžiai: būgniniai, per kardaninį 
veleną stabdo visus keturis ratus. Hidraulinė sistema: valdoma viena svirtimi, su kėlimo, spaudimo ir neutralia padėti-
mi. Hidraulinio siurblio našumas 51 l/min. Trys hidraulinės sekcijos strėlei valdyti, sustiprintos DN10 žarnos. Dvi sekcijos 
naudojamos strėlei valdyti, trečia sekcija naudojama darbinio padargo hidraulikai ir užraktui valdyti. Važiavimo kryptis 
keičiama jungikliu, esančiu ant daugiafunkcės svirties (trys pozicijos: pirmyn / neutrali / atgal). Hidraulinėje sistemoje nau-
dojamas kombinuotas alyvos / skysčio aušintuvas, hidraulinių žarnų apsaugos. Vairavimo sistema – hidraulinė. 
Operatoriaus vieta: atgal atlenkiamas variklio dangtis, reguliuojamos padėties vairo kolonėlė su integruotu motovalan-
dų skaitikliu, variklio sūkių, temperatūros rodikliais, degalų lygio indikatoriumi. Vairuotojo sėdynė su saugos diržu, apsaugi-
nė operatoriaus konstrukcija (ROPS/FOPS), apsauginė sistema, neleidžianti krautuvui dirbti be operatoriaus.
Įranga: 3 darbiniai LED žibintai (vienas gale ir du priekyje ant stogo), ES sertifikatas, pagrindinis akumuliatoriaus jungiklis 
viduje, hidraulinis padargų („Thaler“ sistema) užraktas, veikiantis naudojant 3 padėčių čiaupą.

 TECHNINIAI DUOMENYS
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3348S

Variklis 4 cilindrų Yanmar skysčiu aušinamas  
 dyzelinis variklis, 35,4 kW (48 AG)

Padangos 10.0/75-15,3 AS 
Plotis 1 160–1 380 mm 
Gabaritinis krautuvo aukštis  2 260 mm
Maks. aukštis (kaušo vertimo ašies)  3 130 mm 
Gabaritinis ilgis (su kaušu) 4 660 mm 
Apsisukimo spindulys 1 210 mm 
Bendroji masė 2 540 kg 
Maksimali keliamoji galia 2 900 kg 
Vardinė keliamoji galia  
(krautuvas stovi tiesiai) 1 800 kg 

Vardinė keliamoji galia  
(krautuvas pasuktas 45° kampu) 1 510 kg

Važiavimo greitis 0–20 km/val.

 STANDARTINĖ KRAUTUVO ĮRANGA
Transmisija: dviejų diapazonų, apkrovai jautri automatinė hidrostatinė transmisija, valdoma daugiafunkce svirtimi (su 
„Inching“ funkcija). Kompaktiškos konstrukcijos tiltai su planetiniais reduktoriais. Pagrindiniai stabdžiai: šlapio tipo dau-
giadiskiai stabdžiai galinėje ašyje, per kardaninį veleną stabdo visus 4 ratus. Stovėjimo stabdžiai: būgniniai, per kardaninį 
veleną stabdo visus keturis ratus. Hidraulinė sistema: valdoma viena svirtimi, su kėlimo, spaudimo ir neutralia padėti-
mi. Hidraulinio siurblio našumas 51 l/min. Trys hidraulinės sekcijos strėlei valdyti, sustiprintos DN10 žarnos. Dvi sekcijos 
naudojamos strėlei valdyti, trečia sekcija naudojama darbinio padargo hidraulikai ir užraktui valdyti. Važiavimo kryptis 
keičiama jungikliu, esančiu ant daugiafunkcės svirties (trys pozicijos: pirmyn / neutrali / atgal). Hidraulinėje sistemoje nau-
dojamas kombinuotas alyvos / skysčio aušintuvas, hidraulinių žarnų apsaugos. Vairavimo sistema – hidraulinė. 
Operatoriaus vieta: atgal atlenkiamas variklio dangtis, reguliuojamos padėties vairo kolonėlė su integruotu motovalan-
dų skaitikliu, variklio sūkių, temperatūros rodikliais, degalų lygio indikatoriumi. Vairuotojo sėdynė su saugos diržu, apsaugi-
nė operatoriaus konstrukcija (ROPS/FOPS), apsauginė sistema, neleidžianti krautuvui dirbti be operatoriaus.
Įranga: 3 darbiniai LED žibintai (vienas gale ir du priekyje ant stogo), ES sertifikatas, pagrindinis akumuliatoriaus jungiklis 
viduje, hidraulinis padargų („Thaler“ sistema) užraktas, veikiantis naudojant 3 padėčių čiaupą.

 TECHNINIAI DUOMENYS
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3348H

Variklis 4 cilindrų Yanmar skysčiu aušinamas  
 dyzelinis variklis, 35,4 kW (48 AG)

Padangos 10.0/75-15,3 AS 
Plotis 1 160–1 380 mm 
Gabaritinis krautuvo aukštis  2 260 mm
Maks. aukštis (kaušo vertimo ašies)  3 330 mm 
Gabaritinis ilgis (su kaušu) 4 095 mm 
Apsisukimo spindulys 1 210 mm 
Bendroji masė 2 580 kg 
Maksimali keliamoji galia 2 500 kg 
Vardinė keliamoji galia  
(krautuvas stovi tiesiai) 1 700 kg

Vardinė keliamoji galia  
(krautuvas pasuktas 45° kampu) 1 300 kg

Važiavimo greitis 0–20 km/val.

 STANDARTINĖ KRAUTUVO ĮRANGA
Transmisija: dviejų diapazonų, apkrovai jautri automatinė hidrostatinė transmisija, valdoma daugiafunkce svirtimi (su 
„Inching“ funkcija). Kompaktiškos konstrukcijos tiltai su planetiniais reduktoriais. Pagrindiniai stabdžiai: šlapio tipo dau-
giadiskiai stabdžiai galinėje ašyje, per kardaninį veleną stabdo visus 4 ratus. Stovėjimo stabdžiai: būgniniai, per kardaninį 
veleną stabdo visus keturis ratus. Stovėjimo stabdžiai: valdomi viena svirtimi, su kėlimo, spaudimo ir neutralia padėti-
mi. Hidraulinio siurblio našumas 51 l/min. Trys hidraulinės sekcijos strėlei valdyti, sustiprintos DN10 žarnos. Dvi sekcijos 
naudojamos strėlei valdyti, trečia sekcija naudojama darbinio padargo hidraulikai ir užraktui valdyti. Važiavimo kryptis 
keičiama jungikliu, esančiu ant daugiafunkcės svirties (trys pozicijos: pirmyn / neutrali / atgal). Hidraulinėje sistemoje nau-
dojamas kombinuotas alyvos / skysčio aušintuvas, hidraulinių žarnų apsaugos. Vairavimo sistema – hidraulinė. 
Operatoriaus vieta: atgal atlenkiamas variklio dangtis, reguliuojamos padėties vairo kolonėlė su integruotu motovalan-
dų skaitikliu, variklio sūkių, temperatūros rodikliais, degalų lygio indikatoriumi. Vairuotojo sėdynė su saugos diržu, apsaugi-
nė operatoriaus konstrukcija (ROPS/FOPS), apsauginė sistema, neleidžianti krautuvui dirbti be operatoriaus.
Įranga: 3 darbiniai LED žibintai (vienas gale ir du priekyje ant stogo), ES sertifikatas, pagrindinis akumuliatoriaus jungiklis 
viduje, hidraulinis padargų.

 TECHNINIAI DUOMENYS
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2748T

Variklis 4 cilindrų Yanmar skysčiu aušinamas  
 dyzelinis variklis, 35,4 kW (48 AG)

Padangos 400/50-15 AS 
Plotis 1 380 mm
Gabaritinis krautuvo aukštis  2 220 mm
Maks. aukštis (kaušo vertimo ašies)  įtraukt. 3 292 / išstumt. 4 056 mm 
Gabaritinis ilgis (su kaušu) įtraukt. 4 550 / išstumt. 5 500 mm 
Apsisukimo spindulys 970 mm
Bendroji masė 2 700 kg
Maksimali keliamoji galia 2 000 kg
Vardinė keliamoji galia  
(krautuvas stovi tiesiai)   įtraukt. 1 320 / išstumt. 690 kg 

Vardinė keliamoji galia  
(krautuvas pasuktas 45° kampu)  įtraukt. 900 / išstumt. 390 kg 

Važiavimo greitis  0–20 km/val.

 STANDARTINĖ KRAUTUVO ĮRANGA
Transmisija: dviejų diapazonų, apkrovai jautri automatinė hidrostatinė transmisija, valdoma daugiafunkce svirtimi (su 
„Inching“ funkcija). Kompaktiškos konstrukcijos tiltai su planetiniais reduktoriais. Pagrindiniai stabdžiai: šlapio tipo dau-
giadiskiai stabdžiai galinėje ašyje, per kardaninį veleną stabdo visus 4 ratus. Stovėjimo stabdžiai: būgniniai, per kardaninį 
veleną stabdo visus keturis ratus. Hidraulinė sistema: valdoma viena svirtimi, su kėlimo, spaudimo ir neutralia padėti-
mi. Hidraulinio siurblio našumas 51 l/min. Trys hidraulinės sekcijos strėlei valdyti, sustiprintos DN10 žarnos. Dvi sekcijos 
naudojamos strėlei valdyti, trečia sekcija naudojama darbinio padargo hidraulikai ir užraktui valdyti. Važiavimo kryptis 
keičiama jungikliu, esančiu ant daugiafunkcės svirties (trys pozicijos: pirmyn / neutrali / atgal). Hidraulinėje sistemoje nau-
dojamas kombinuotas alyvos / skysčio aušintuvas, hidraulinių žarnų apsaugos. Vairavimo sistema – hidraulinė.
Operatoriaus vieta: 90° kampu atverčiama (servisui atlikti) operatoriaus platforma, reguliuojamos padėties vairo kolo-
nėlė su integruotu motovalandų skaitikliu, temperatūros rodikliu, degalų lygio indikatoriumi. Vairuotojo sėdynė su saugos 
diržu, apsauginė operatoriaus konstrukcija (ROPS/FOPS), apsauginė sistema, neleidžianti krautuvui dirbti be operatoriaus.
Įranga: 3 darbiniai LED žibintai (vienas gale ir du priekyje ant stogo), ES sertifikatas, pagrindinis akumuliatoriaus jungiklis 
viduje, hidraulinis padargų (Thaler sistema) užraktas, veikiantis naudojant 3 padėčių čiaupą.

 TECHNINIAI DUOMENYS
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3248T

 TECHNINIAI DUOMENYS

Variklis 4 cilindrų Yanmar skysčiu aušinamas  
 dyzelinis variklis, 35,4 kW (48 AG)

Padangos 400/50-15 AS 
Plotis 1 380 mm 
Gabaritinis krautuvo aukštis  2 260 mm
Maks. aukštis (kaušo vertimo ašies)  įtraukt. 3 292 / išstumt. 4 056 mm
Gabaritinis ilgis (su kaušu)  5 021 mm 
Apsisukimo spindulys  1 257 mm 
Bendroji masė 3 000 kg 
Maksimali keliamoji galia  2 500 kg
Vardinė keliamoji galia  
(krautuvas stovi tiesiai) įtraukt. 2 200 / išstumt. 1 200 kg

Vardinė keliamoji galia  
(krautuvas pasuktas 45° kampu) įtraukt. 1 600 / išstumt. 900 kg

Važiavimo greitis 0–20 km/val.

 STANDARTINĖ KRAUTUVO ĮRANGA
Transmisija: dviejų diapazonų, apkrovai jautri automatinė hidrostatinė transmisija, valdoma daugiafunkce svirtimi (su 
„Inching“ funkcija). Kompaktiškos konstrukcijos tiltai su planetiniais reduktoriais. Pagrindiniai stabdžiai: šlapio tipo dau-
giadiskiai stabdžiai galinėje ašyje, per kardaninį veleną stabdo visus 4 ratus. Stovėjimo stabdžiai: būgniniai, per kardaninį 
veleną stabdo visus keturis ratus. Hidraulinė sistema: valdoma viena svirtimi, su kėlimo, spaudimo ir neutralia padėti-
mi. Hidraulinio siurblio našumas 51 l/min. Trys hidraulinės sekcijos strėlei valdyti, sustiprintos DN10 žarnos. Dvi sekcijos 
naudojamos strėlei valdyti, trečia sekcija naudojama darbinio padargo hidraulikai ir užraktui valdyti. Važiavimo kryptis 
keičiama jungikliu, esančiu ant daugiafunkcės svirties (trys pozicijos: pirmyn / neutrali / atgal). Hidraulinėje sistemoje nau-
dojamas kombinuotas alyvos / skysčio aušintuvas, hidraulinių žarnų apsaugos. Vairavimo sistema – hidraulinė.
Operatoriaus vieta: atgal atlenkiamas variklio dangtis, reguliuojamos padėties vairo kolonėlė su integruotu motovalan-
dų skaitikliu, variklio sūkių, temperatūros rodikliais, degalų lygio indikatoriumi. Vairuotojo sėdynė su saugos diržu, apsaugi-
nė operatoriaus konstrukcija (ROPS/FOPS), apsauginė sistema, neleidžianti krautuvui dirbti be operatoriaus.
Įranga: 3 darbiniai LED žibintai (vienas gale ir du priekyje ant stogo), ES sertifikatas, pagrindinis akumuliatoriaus jungiklis 
viduje, hidraulinis padargų („Thaler“ sistema) užraktas, veikiantis naudojant 3 padėčių čiaupą.

 TECHNINIAI DUOMENYS
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48T18

Variklis 4 cilindrų Yanmar skysčiu aušinamas  
 dyzelinis variklis, 35,4 kW (48PS)

Padangos 10.75-15,3 AS 
Plotis 1 640–1 800 mm 
Aukštis su kabina 1 940 mm
Maks. aukštis (kaušo vertimo ašies)  4 900 mm 
Gabaritinis ilgis (su kaušu) 4 030 mm 
Apsisukimo spindulys 940 mm 
Bendroji masė 3 200 kg 
Maksimali keliamoji galia 2 500 kg
Vardinė keliamoji galia (su palečių  
šakėmis +50 cm nuo rėmo) įtraukt. 1 550 / išstumt. 580 kg

Važiavimo greitis 0–20 km/val.

 STANDARTINĖ KRAUTUVO ĮRANGA
Transmisija: dviejų diapazonų, apkrovai jautri automatinė hidrostatinė transmisija, valdoma daugiafunkce svirtimi (su 
„Inching“ funkcija). Kompaktiškos konstrukcijos tiltai su planetiniais reduktoriais. Pagrindiniai stabdžiai: šlapio tipo dau-
giadiskiai stabdžiai galinėje ašyje, per kardaninį veleną stabdo visus 4 ratus. Stovėjimo stabdžiai: būgniniai, per kardaninį 
veleną stabdo visus keturis ratus. Hidraulinė sistema: valdoma viena svirtimi, su kėlimo, spaudimo ir neutralia padėtimi. 
Hidraulinio siurblio našumas 60 l/min. Trys hidraulinės sekcijos strėlei valdyti, sustiprintos DN10 žarnos. Dvi sekcijos nau-
dojamos strėlei valdyti, trečia sekcija naudojama darbinio padargo hidraulikai ir užraktui valdyti. Važiavimo kryptis keičia-
ma jungikliu, esančiu ant daugiafunkcės svirties (trys pozicijos: pirmyn / neutrali / atgal). Hidraulinėje sistemoje naudoja-
mas kombinuotas alyvos / skysčio aušintuvas, hidraulinių žarnų apsaugos. Vairavimo sistema – hidraulinė. Ratų pasukimo 
kampas 38°, galima vairuoti visus keturis ratus. 
Operatoriaus vieta: dalinė kabina su priekiniu, galiniu ir šoniniu stiklais, priekiniu ir galiniu stiklo valytuvais. Stoglangis, 
reguliuojama vairo kolonėlė su motovalandų skaitikliu, degalų lygio indikatoriumi, variklio sūkių ir temperatūros rodikliais. 
Vairuotojo sėdynė su saugos diržu, apsauginė operatoriaus konstrukcija (ROPS/FOPS), apsauginė sistema, neleidžianti 
krautuvui dirbti be operatoriaus.
Įranga: 3 darbiniai LED žibintai,(vienas gale ir du priekyje ant stogo), ES sertifikatas, hidraulinis padargų („Thaler“ sistema) 
užraktas, reguliuojamas valdymo įrenginiu, pagrindinis akumuliatoriaus jungiklis kabinoje. 

 TECHNINIAI DUOMENYS



27

PASTABOS:
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 22XX / 23XX / 27XX / 28XX MODELIŲ ĮRANGA
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 32XX / 33XX / 48T18 MODELIŲ ĮRANGA
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Šis kaušas skirtas lengvoms birioms medžiagoms perkrauti. Kaušas yra padidinto tūrio ir tinka grū-
dams, mineralinėms trąšoms, pjuvenoms ir kitoms medžiagoms krauti.

Plotis Cilindrai

1,60 m 2

1,70 m 2

1,80 m 2

1,90 m 2

2,00 m 2

Plotis Cilindrai

0,90 m 1

1,05 m 1

1,15 m 1

1,25 m 2

1,40 m 2

1,50 m 2

Plotis Tūris

1,60 m 403 l

1,70 m 430 l

1,80 m 455 l

1,90 m 480 l

2,00 m 504 l

Plotis Tūris

0,90 m 227 l

1,05 m 265 l

1,15 m 290 l

1,25 m 315 l

1,40 m 353 l

1,50 m 380 l

Plotis Tūris

1,60 m 940 l

1,70 m 1 000 l

1,80 m 1 060 l

1,90 m 1 120 l

2,00 m 1 180 l

Plotis Tūris

0,90 m 510 l

1,05 m 600 l

1,15 m 660 l

1,25 m 720 l

1,40 m 820 l

1,50 m 880 l

Plotis Tūris

1,60 m 300 l

1,70 m 320 l

1,80 m 340 l

1,90 m 360 l

2,00 m 380 l

Plotis Tūris

0,90 m 160 l

1,05 m 190 l

1,15 m 210 l

1,25 m 230 l

1,40 m 260 l

1,50 m 280 l

 STANDARTINIS KAUŠAS

 KAUŠAS SU PRISPAUDIKLIU

 KAUŠAS LENGVOMS MEDŽIAGOMS

 SUSTIPRINTAS KAUŠAS
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Gaminamos keleto ilgių šakės. Galima kombinuoti su šakėmis, skirtomis kelti ritinius. 

Teleskopiniams
krautuvams 

Sustiprinti keičiami dantys viršuje

Sustiprinti lakštiniai dantys viršuje

Sustiprintas stabilus kaušas kasti ir sunkiems kroviniams kelti

Plotis Plotis

0,90 m 1,60 m

1,05 m

1,15 m

1,25 m

1,40 m

1,50 m

Plotis Cilindrai

0,90 m 1

1,05 m 1

1,15 m 1

1,25 m 2

1,40 m 2

1,60 m 2

Plotis Tūris

1,60 m 300 l

1,70 m 320 l

1,80 m 340 l

1,90 m 360 l

2,00 m 380 l

Plotis Tūris

0,90 m 160 l

1,05 m 190 l

1,15 m 210 l

1,25 m 230 l

1,40 m 260 l

1,50 m 280 l

Plotis Šakių ilgis Svoris

0,88 m 1 m 122 kg

1,20 m 1 m 139 kg

0,88 m 1,20 m 130 kg

1,20 m 1,20 m 142 kg

Plotis Šakių ilgis Svoris

1,20 m 1,00 m 139 kg

1,20 m 1,20 m 142 kg

 SUSTIPRINTAS KAUŠAS SU DANTIMIS

 UNIVERSALIOS ŠAKĖS SU PRISPAUDIKLIU

 UNIVERSALIOS ŠAKĖS SU PRISPAUDIKLIU

 PALEČIŲ ŠAKĖS
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Plotis Tūris

0,90 m 135 l

1,05 m 158 l

1,15 m 173 l

1,25 m 188 l

1,40 m 210 l

1,60 m 240 l

Plotis

1,50 m

1,70 m

2,00 m

 PAŠARO PRISTŪMIMO SKYDAS

 KAUŠAS AKMENIMS

 HIDRAULINIS GRIEBTUVAS, SKIRTAS PALEČIŲ ŠAKĖMS

 KAUŠAS SU PRISPAUDIKLIU

Pašaro pristūmimo skydą galima įsigyti su guminiu arba plieniniu peiliu. Pasirenkamas atskirai: hidrau-
linis pasukimo į šoną mechanizmas.

Plotis Tūris

1,85 m 491 l

Plotis Tūris

0,90 m 240 l

1,05 m 280 l

1,15 m 305 l

1,25 m 331 l

1,45 m 385 l

1,65 m 438 l
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Plotis

1,50 m

1,70 m

2,00 m

2,50 m

Dantų skaičius Svoris

4 45 kg

 PAPRASTOS ŠIENO / ŠIAUDŲ ŠAKĖS

 MĖŠLO STŪMIMO SKYDAS

 DIDMAIŠIŲ KABLYS

 TVIRTINIMO PLOKŠTĖ

Plokštė, skirta THALER sistemą turintiems padargams tvirtinti prie tritaškės pakabos.

Paprastas kablys kroviniams kabinti, nelankstus, iškišamas maždaug 1 m. Galima kabinti krovinius, 
sveriančius iki 1 000 kg.

Paprastas įrankis perkelti ir į krūvas krauti šieno ar šiaudų ritinius. 
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iš Thaler į Euro 

iš Euro į Thaler 

iš Thaler į Kat 2

Kiti, pagal pareikalavimą!

Plotis Tūris

1,30 m 337 l

1,60 m 420 l

1,80 m

2,00 m 532 l

 ADAPTERIAI

Kablys kroviniams kabinti, kurį galima pakelti 30 laipsnių kampu ir pasukti 30 laipsnių kampu į šoną. 
Iškišamas maždaug 1,2 m, galima kabinti iki 100 kg svorio krovinius.

Galima įsigyti įvairių adapterių.

Aukštai išverčiamas kaušas, naudojamas, kai krovinius reikia išversti aukštai.

 TRANSPORTAVIMO DĖŽĖ

 PASUKAMAS KROVINIŲ KABLYS

 AUKŠTO IŠVERTIMO KAUŠAS
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Plotis Svoris

1,20 m 195 kg

1,50 m 240 kg

1,70 m 270 kg

Skersmuo Ilgis

200 mm 1,20 m

400 mm 1,0 m

500 mm 1,0 m

Plotis Svoris

1,30 m 250 kg

1,70 m 330 kg

(Būtina laisvo alyvos 
grįžimo linija)

Plotis Tūris

1,25 m 430 l

1,50 m 516 l

1,70 m 583 l

Žemės grąžtas naudojamas žemės ūkyje, arklininkystėje, statybose.

 KETURI VIENAME KAUŠAS

 LYGINIMO RĖMAS

 MULČIAVIMO ĮRANGA

 ŽEMĖS GRĄŽTAS
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Plotis Tūris

1,05 m 140 l

1,15 m 163 l

1,25 m 178 l

1,40 m 193 l

1,50 m 215 l

1,60 m 245 l

Plotis Tūris

1,05 m 236 l

1,15 m 260 l

1,25 m 280 l

1,40 m 315 l

1,50 m 338 l

1,60 m 360 l

Plotis Svoris

1,20 m 210 kg

1,50 m 225 kg

1,80 m 240 kg

 RITINIŲ GRIEBTUVAS

 KAUŠAS SU PRISPAUDIKLIU

Hidraulinis ritinių griebtuvas (0,90–1,80 m)

 KAUŠAS SU PRISPAUDIKLIU IR ŠONINĖMIS SIENELĖMIS

 ŽOLIAPJOVĖ
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Sraigto kryptis pasirenkama užsakant.

Skirtas naudoti sniegui ir ledui valyti. Standartiškai komplektuojamas su hidrauline perstatymo į šoni-
nę padėtį sistema ir apsauga nuo kliūties. Atskiras priedas – sustiprintas peilis (Vulkollan)

Šluota komplektuojama su šiukšlių surinkimo dėže (arba be jos). Šiukšlių išpylimo sistema mechaninė 
arba hidraulinė. Papildomai galima užsakyti hidraulinį šoninį perstūmimą, šoninę šluotą. Pagrindinė 
šluota gali būti plastikinė arba metalinė (pasirenkama užsakant).

 ŠLUOTA

 SNIEGO VALYMO PEILIS

 DOZAVIMO KAUŠAS SU SRAIGTU

 ŠONINĖ ŠLUOTA

Plotis Darbinis plotis Svoris

1,20 m 0,85–1,00 m 220 kg

1,60 m 1,20–1,40 m 245 kg

2,00 m 1,60-1,80 m 270 kg

2,40 m 2,00–2,20 m 295 kg

2,80 m 2,40–2,60 m 340 kg

Plotis Tūris

0,90 m 405 l

1,10 m 495 l

1,40 m 653 l

1,60 m 720 l

1,80 m 787 l

Plotis Svoris

1,20 m 220 kg

1,50 m 250 kg

1,80 m 280 kg

2,10 m 310 kg
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Plotis Svoris

1,60 m 124 kg

1,70 m 130 kg

1,80 m 135 kg

1,90 m 144 kg

2,00 m 153 kg

Plotis Svoris

0,90 m 67 kg

1,05 m 77 kg

1,15 m 82 kg

1,25 m 90 kg

1,40 m 110 kg

1,50 m 115 kg

Plotis

1,45 m

1,85 m

2,25 m

2,65 m

Plotis Tūris

1,25 m 1,0 l

1,50 m 1,2 l

1,70 m 1,31 l

 KREIKTUVAS

 RĄSTŲ KROVIMO GRIEBTUVAI

Paviršiaus lygintuvas (su THALER, EURO arba kita sistema).

Mėšlo šakės su smaigais.

Hidrauliniai krovimo griebtuvai (rąstams krauti).

Skirtas kreikti susmulkintus šiaudus arba pjuvenas. Taip pat tinka ir tiekti pašarui – pvz., kukurūzų 
silosui.

 MĖŠLO ŠAKĖS

 LYGINTUVAS
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Paprastas ir efektyvus sprendimas. Hidrauliškai pasukamas.

 SKREPERIS

Plotis

1,50 m

1,75 m

2,00 m

2,25 m

2,50 m



Thaler GmbH & Co. KG
Weidinger Str. 24

84570 Polling
Tel.: +49 (0)8633 50550-0

Fax: +49 (0)8633 50550-10
info@hoflader.com
www.hoflader.com

Dealer
    Prekybos atstovas 

UAB BIRŽŲ ŽEMTIEKIMAS
Tiekimo g. 4, LT-41128 Biržai
Tel. (8 450) 31 383 
Faksas (8 450) 31 484 

KAUNO PADALINYS:  
9-ojo Forto g. 47, LT-48100 
Kaunas
Tel. +370 682 18997

El. p. info@zemtiekimas.lt    
www.zemtiekimas.lt   


