NYHET!
TransPro 4260

REVOLUTIONERANDE
I SIN KLASS
TransPro 4260 - Anpassningsbar till max

PROFESSIONAL | REDSKAPSBÄRARE

TRANSPRO 4260
- EFTERLÄNGTAD KOMPAKT MODELL !
Kompakt, smidig och mycket miljövänlig redskapsbärare i storleken mellan 3440 och 5080 med den stora
redskapsbärarens alla fördelar, kraftig ram, rejäl motor och hög effekt för att kunna driva många olika effektiva redskap för användning året om.
Denna storlek har varit mycket efterlängtad och utrustad med t.ex. städutrustning blir denna redskapsbärare
med all säkerhet ytterligare en vinnare i sin klass från Kärcher Belos.
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KRAFTFULL MED
HÖG LASTVIKT !
TransPro 4260
Mycket flexibel och smidig men samtidigt kraftfull med hög lastvikt i
förhållande till maskinstorleken. Med kompakta mått och mycket
miljövänlig Yanmarmotor kommer TransPro 4260 med sina många
redskapsval bl.a. passa bra för innerstadens utmaningar.
Förarmiljö i toppklass
Förarmiljön i den rymliga hytten är som tidigare i Kärcher Belos
maskiner av toppklass, suverän runt-om-sikt och ergonomiskt placerade reglage med ny tydlig display där all info är samlad gör arbetet
både säkert och produktivt. Låg ljudnivå, smidig färdpedal och klimatanläggning gör TransPro 4260 lika behaglig att köra långa arbetspass
med oavsett väder.

Ergonomiskt placerade reglage och ny tydlig
display där föraren får all information.

Byggd för att anpassas
TransPro 4260 är en anpassningsbar maskin. Den är som alla andra
Kärcher Belos redskapsbärare byggd för att lätt kunna utrustas med ett
otal redskap som passar för hela året. Ett redskapsval som sticker ut
är städutrustningen med mycket kraftiga borstar och stor uppsamlare.
Faktorer som ger total kontroll
Med 4-hjulsdrift och midjestyrning tar du dig fram på alla underlag.
Med minimalt överhäng, liten svängradie och lång hjulbas kommer
TransPro 4260 att bli en favorit året om.

Mycket smidig med kompakta mått och
traditionell midjestyrning.

Först i klassen
Motorn en mycket miljövänlig och bränslesnål Yanmar common rail
diesel på 42 hk. TransPro 4260 är den första i sitt segment som är
förberedd för Euro steg 5:s emmissionskrav med partikelfilter och
elektronisk insprutning.
Högkvalitativa komponenter
TransPro 4260 är byggd av högkvalitativa komponenter och servicepunkterna är mycket lätta att komma åt. Detta tillsammans med våra
rikstäckande auktoriserade verkstäder som får fortlöpande utbildning
ger dig som användare trygghet och bästa driftsekonomi.
Byggd av högkvalitativa komponenter med
mycket lättåtkomliga servicepunkter.
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REDSKAPSBÄRARE TRANSPRO 4260

Dimensioner
Total längd:
2 990 mm
Total bredd:
1 170 mm
Total höjd:
1 980 mm
Axelavstånd:
1 500 mm
Max axelbelastning fram: 1 750 kg
Max axelbelastning bak: 1 750 kg
Totalt:
2 500 kg
Däck:
23x10.50-12
Transmission
Transmission:
Drivning:
Max hastighet:
Färdbroms:
P-broms:

Servoassisterad Hydrostatpump
4WD, hjulmotor vid varje hjul
25 km/h
Hydrostatisk på drivande hjul
Ja, manuell bakhjul

Motor:
Typ:
Effekt:
Tankvolym:

Yanmar 3TNV86CT
42 hk
42 liter

Kraftuttag
Fram:
Bak:
Arbetstryck:

Hydraulisk, 60 liter/minut
Hydraulisk, 40+20 liter/minut
210 bar

Hydraulik
Fram:
		
Bak:
		
Hydraulflöde:
Arbetstryck:
Styrning
Styrning:
Max styrvinkel:
Max rekning:
Yttre svängradie:
Markfrigång:
Städutrustning
Tipphöjd uppsamlingsbehållare:
Volym uppsamlingsbehållare:
Volym vattentank:
Vattenåtervinning:
Borstdiameter:
Arbetsbredd:

3 st dubbelverkande funktioner,
elmanövrerade med prop. funktion
1 st dubbelverkande, elmanövrerad med prop. funktion
17 liter/minut
180 bar

Hydraulisk servostyrning
55°
10°
2030 mm
150 mm

1550 mm
800 liter
185 liter
Ja
650 mm
550-1630 mm
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