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MADE IN
JAPAN

KOP Sistemli özel dizayn kovalar sayesinde ulaşılan kazı gücüdür.*

37.2 / 50.22* *

KOP SİSTEMİ

     Amerika'da ilk çalışması
yapılan Kova Bağlantı
Opsiyonu (KOP) Amerika'dan
sonra ilk Türkiye'de
TAKEUCHI Mini Ekskavatör
Müşterilerinin Hizmetinde.
Artık KOP sistemli kovalar 
sayesinde koparma gücünüzü
%40 oranında artırabilirsiniz. 

TAKEUCHI KOPARMA GÜCÜ
GÖZ KAMAŞTIRIYOR

MİNİ EKSKAVATÖRÜN MUCİDİ

JAPON

JAPON

Çalışma Ağırlığı : 4965kg - 5085kgÇalışma Ağırlığı : 4965kg - 5085kg

4965 - 5085

Mini Ekskavatörün Japon Mucidi

4 Zamanlı 4 Silindirli
ISO 14396

58.3x2 + 38.9



    Yatar Kabin: Hızlı ve kolay bir şekilde kaldırılarak
makinenin servis ve bakımlarının rahatça yapılmasını
sağlar. Böylelikle makinanın iç komponentlerine ulaşımı
kolaylaştırarak, bakım ve onarım zamanları en aza indirir. 

    Yukarı doğru açılan yan kapaklar sayesinde yan yana
yerleştirilmiş radyatör ve hidrolik yağ soğutucusuna
kolaylıkla ulaşılabilir. 

    Bom ve dozer bıçağındaki parçalı hidrolik tesisat, 
hortumların kolay ve hızlı bir şekilde değiştirilmesini sağlar.

    Yardımcı hidrolik kontrol.

    ROPS/FOPS Kabin

    Pilot Devre Filtresi.

    Yürüyüş ve dönüş motorunda,
yay uygulamalı, hidrolik, ıslak disk
tipi frenler.  

    Demirdöküm korumalı arka ağırlık: dar ve sıkışık
alanlarda motor bölümünü hasarlardan korur.
    Ön ve Arka Farlar: Daha güvenli bir çalışma ortamı
sağlar.
    Emniyer Kilit Levyesi: Operatör kabinde yokken
yürüyüşü ve diğer fonksiyonları kilitler, kazaları önler. 
    Sesli ve Görsel Uyarı Sistemi: Anormal motor yağ
basıncı veya hararet durumunda, operatörün anında 
haberdar olmasını sağlar. 

    Tek tuşla rölantiye geçiş özelliği, yakıt tüketimini en aza indirir.
    İki hızlı yürüyüş düğmesi, sağ yürüyüş levyesi üzerinde yer alır.
    Otomatik hız düşürmeli iki farklı hızda yürüyüş.

    Akü, su ayırıcı ve ana sigortalar kolaylıkla değiştirilebilir.

Üç


