
TB216

KOMPAKT EKSKAVATÖR
Motor Gücü: 15,4 HP 
Çalışma Ağırlığı: 1770 kg - 1915kg / 1865 kg - 2035 kg 
Motor Tipi: Tier 3

R
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MADE 
IN 

JAPAN

%100 Çelik Dizayn
Takeuchi’nin hararet derdi olmadığından 1 tondan itibaren tüm makinalarının dış aksamı %100 çeliktir. 

Arka ağırlığı da döküm çeliktir. Kesinlikle plastik, fiber vs. kullanılmamıştır. 
Çarpmalara karşı dayanıklı bu dizayn sayesinde kaporta tamiri kolay ve ekonomik yapılır.

Tepe Işıkları
Kanopiye gömülmüş çarpma ve kırılmalara 
karşı muhafazalı tepe ışıkları sayesinde 
karanlık ortamlarda büyük kolaylık sağlar.Çift Yönlü Kırıcı Tesisatı

Arm içine gömülmüş kırıcı tesisatı en ağır
çalışma koşulllarında bile çarpma ve darbe
sonucu hortumların zarar görmesini engeller.

Kanopi
Uluslararası TOPS/ROPS/OPG
güvenlik sertifikalı, özel 
Japon çeliğinden imal edilmiş 
muhafazalı kabin sayesinde
operatörün güvenliğini 
en üst seviyede tutar.

Ağır Hizmet Tipi Dozer Bıçağı
Tesviye ve kanal kapama işlerinizde
mükemmel çözüm

Özel Tasarım Kauçuk Paletler
Güçlendirilmiş kenar taban dizaynı 
sayesinde kenardan gelen darbeler ile 
hasar durumu olmayan, ağır zemin 
koşullarında dahi sorunsuz, sessiz ve 
sarsıntısız hareket imkanı sağlar.
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Kanopi
Uluslararası TOPS/ROPS/OPG
güvenlik sertifikalı, özel 
Japon çeliğinden imal edilmiş 
muhafazalı kabin sayesinde
operatörün güvenliğini 
en üst seviyede tutar.

OPERATÖR KONFORU

Operatör ağırlığını algılayarak 
uygun süspansiyon sağlayan 
özel tasarım operatör koltuğu.

Tonajında rakipsiz geniş 
operatör çalışma alanıyla 
konforlu ve güvenli çalışma 
imkanı sağlar.

Geniş operatör kabini, rahat ve emniyet kemerli koltuğu, 
her türlü hava şartlarına karşı operatöre koruma 
sağlayan kabini ile rahat, konforlu ve güvenli kullanım 
sağlar.

Her iki levyede de mevcut olan konumu 
ayarlanabilen, ergonomik kol dayamaları 
sayesinde uzun çalışmalarda operatör bilek 
ve kol ağrısı çekmez, yorgunluğunu en aza 
indirir.



4

 3 TON GÜCÜNDE 2 TON AĞIRLIĞINDA
Takeuchi tarafından icad edilip ilk defa üretilen Mini Ekskavatörler içinde 2 Ton sınıfının 

lideri TB216’yı Türkiye’de bol ve ucuz yedek parça ve 7/24 servis hizmeti anlayışıyla 
hizmetinize sunmaktan gurur duyuyoruz. Peysaj, yıkım, kırım, tünel, sera içlerinde, üzüm 

bağları arasında, zeytin, ceviz ağaçları dikimi ve bakımı dahil bir çok alanda en büyük 
yardımcınız olmaya adaydır.
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Bu güne kadar TB216’nın işlerini büyük makinalarla yapmaya çalışan sizler, bu küçük        
devi, saatte 1 litreden başlayan yakıt tasarrufuyla, kırıcı dahil birçok ataşmanla kullanıp 
büyük tasarruf sağlayacak ve kazanacaksınız. 

 3 TON GÜCÜNDE 2 TON AĞIRLIĞINDA S I N I F I N I N  L İ D E R İ  T B 2 1 6

Çeşitli ebatlarda ÇALIŞMA KOVALARI,100 CM’lik TESVİYE VE YÜKLEME KOVALARI,
TIRMIK ŞEKLİNDE TOPRAK HAVALANDIRMA VE TAŞ ELEME KOVALARI, RİPER,
BURGU, ÇAPALAMA ATAŞMANI gibi işlerinizi kolaylaştıracak onlarca ataşman tarafımızca 
%100 YERLİ olarak üretilmekte ve hizmetinize sunulmaktadır.
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TAKEUCHI’nin FARK YARATAN ÖZELLİKLERİ

.HARARET YAPMAZ
TAKEUCHI’ye has yan yana dizilen entegre 
radyatörler sayesinde hararet yapmadan 
çalışma keyfi sunar.

.Makinanızın şase genişliğini 98 cm’den
130 cm’ ye açtığınızda, dozer bıçağınızı da 
98 cm’den 130 cm’ye genişletmenizi sağlayan 
bu ek parçalar, tesviye ve kanal kapama işlerinizde 
toprağın araya sıkışmasını engelleyecektir.

.GİZLİ KIRICI TESİSATI
Arm içine yerleştirilmiş kova ve kırıcı hortumları 
hiçbir şekilde dışarıyla temas etmez. Hortum 
patlamalarına son.

.Ayarlanabilir Şasi ve Palet Genişliği
Dar yerlerde 98 cm aralığındaki bir ev kapısından 
bile geçebilirken, yamaçlarda veya yandan kazılarda 
makinanızın şasesini teleskobik olarak 130 cm ye 
genişleterek zemine daha iyi tutunacak, daha çok 
yük taşıyıp, kazı yapabileceksiniz.
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TAKEUCHI’nin FARK YARATAN ÖZELLİKLERİ

.Makinanızın şase genişliğini 98 cm’den
130 cm’ ye açtığınızda, dozer bıçağınızı da 
98 cm’den 130 cm’ye genişletmenizi sağlayan 
bu ek parçalar, tesviye ve kanal kapama işlerinizde 
toprağın araya sıkışmasını engelleyecektir.

.GİZLİ KIRICI TESİSATI
Arm içine yerleştirilmiş kova ve kırıcı hortumları 
hiçbir şekilde dışarıyla temas etmez. Hortum 
patlamalarına son.

Takeuchi’nin fark yaratan dizaynı sayesinde
bom kaldırıcı pistonu bom’un arkasına yerleştirilerek derin kazı 

işlerinde pistonun zarar görmesi engellenmiş ve bom seriliği artmıştır.

TAKEUCHI PALET ATMAZ
3 FLANŞLI MAKARALAR
Tek flanşlı makaralara nazaran TB216 makinanızda standart olarak bulunan
3 flanşlı makaralar sayesinde paletiniz asla atmaz.

Makinanın hidrolik ve mekanik tüm aksamları kolay açılabilir,
kapaklar ve saclar ile örtülmüştür ve servis işçiliğini minimuma indirir.

Hepsi aynı yönde ve muhafazalı gresörlükler sayesinde günlük 
bakımları çok kolay yapabilirsiniz.

Hidrolik hortumlar özel muhafaza ile sarılarak, sürtme, 
çarpma yada titreşime bağlı deformasyon gibi durumlara 

karşı korunmuştur.



8

SERVİS KOLAYLIĞI

2 Ton sınıfında sadece Takeuchi’de AÇILABİLİR RADYATÖR KAPAĞI bulunmaktadır. Bu sayede 
rahatça günlük radyatör temizliği yapabilir ve hararet sorunu yaşamazsınız. Komple yana açılır 
kaputlar sayesinde de günlük tüm bakımları kolaylıkla yapabilirsiniz. Ayrıca iç ve dış hava filtresi 

sayesinde tünel ve kirli ortamlardaki çalışmalarınızda motorunuzun ömrünü artırır.
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SERVİS KOLAYLIĞI

Geniş motor alanı sayesinde servis kolaylığı sağlarken, kolay erişilebilir hidrolik yağ göstergesi 
ile yağın durumunu ve seviyesini rahat bir şekilde kontrol edebilirsiniz. Radyatör Temizliği İçin 

Açılabilir Kilitli Kaput: Mini makinalarda bir devrim olan bu özellik sadece TAKEUCHI ‘lerde  
bulunmaktadır.

Özel muhahafazalı, kilitli ekipman çekmeceleri ve 
akü bölmesi sayesinde istenmeyen olaylara karşı makinanızı korur.

Her operatörün anlayabileceği sesli ve görsel uyarılar içeren 
ekranı sayesinde makinanın doğabilecek arızalara karşı 

korunmasını sağlar ve bakım saatlerini kaydetmeye yarayarak
yoğun iş temposundan kaynaklı bakımların unutulmasını 

engelleyerek makinanın ömrünü uzatır.
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TEKNİK ÖZELLİKLER
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TEKNİK ÖZELLİKLER




