REJÄLT MED STYRKA
I KOMPAKT FORMAT
TransPro 70100 - Drivs av kraftfull miljömotor
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TRANSPRO 70100
- SPRÄCKER DRÖMGRÄNSEN !
För ett par år sedan så lanserades TransPro 5080 som var en klassledare redan från start men våra användare,
kunderna, fortsatte att ställa allt högre krav. Våra ingenjörer undrade varför vi skulle gå ifrån ett vinnande
koncept så vi utgick från plattformen i TransPro 5080 och laddade den med ännu mer PTO-kraft och installerade
en kraftfullare och miljövänligare motor.
TransPro 70100 fick Kubotas miljömotor K-CDS som uppfyller IIIB kraven med superlåga NOx och PM-värden.
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NYA TRANSPRO 70100
SLÅR NOX OUT !
Effektfull miljömotor
Kubotas mycket effektfulla miljömotor K-CDS som uppfyller steg IIIBkraven med superlåga NOx och PM-värden i ett testat vinnande chassi,
kan det bli annat än succé? Ännu mer kraft än tidigare och med samma
smidighet är det som våra användare har längtat efter, och nu äntligen
än en gång får från oss på Kärcher Belos.
För tuffare miljönkrav
Allt fler städer och kommuner inför tuffare miljökrav på maskiner över
50 hk och med Kubotas miljömotor K-CDS har vi på Kärcher Belos tagit
största möjliga miljöhänsyn. K-CDS är en common rail diesel med partikelfilter och direkt bränsleinsprutning som uppfyller steg IIIB-kraven
med superlåga NOx och PM-värden.

Ny tydlig display samt värme i framrutan gör
förarmiljön i TransPro 70100 ännu bättre.

Användaren är alltid i centrum
Förarmiljön är mycket behaglig med vibrationsfri och rymlig säkerhetshytt, låg ljudnivå, bra sikt, plant golv, kompressorstol, ställbar ratt, servostyrning, AC och värme. För att styra maskin och redskap med precision och effektivitet är även reglagen i TP70100 funktions- och
färgkodade med förklarande symboler.
Mycket lönsam investering
Med samma robusta plattform med integrerade hjulmotorer, midjestyrning och högkvalitativa komponenter som TP5080 blir driftsäkerheten
hög och livslängden lång även i TP70100. Hög nyttjandegrad med låga
timkostnader, lättillgänglig service och underhåll där servicepunkterna
är enkla att komma åt gör TP70100 till en mycket lönsam investering.

TransPro 70100 har samma plattform med
integrerade hjulmotorer som TransPro 5080.

Redskapsval, för hela året
Flexibiliteten är enorm, med många top-of-the-line redskap som snabbt
kan skiftas både med och utan redskapsbärare är TransPro 70100
byggd för att användas året om.
Auktoriserad service
För att ge dig som användare bästa driftsekonomi och trygghet genom
professionell guidning och bästa service får våra rikstäckande auktoriserade verkstäder fortlöpande utbildning.

Miljömotor med insprutning och nytt avgassystem bidrar bl.a. till mycket låga utsläpp.

3

PROFESSIONAL | REDSKAPSBÄRARE TRANSPRO 70100

TRANSPRO 70100 DRIVS AV
EN KRAFTFULL MILJÖMOTOR
TransPro 70100 är Kärcher Belos bidrag till en renare miljö.
Kubotas miljömotor K-CDS som sitter i TransPro 70100 är en
common rail diesel med partikelfilter, katalysator och direkt
bränsleinsprutning. Motorn uppfyller steg IIIB-kraven med
superlåga NOx och PM-värden vilket allt fler städer och kommuner kräver på maskiner över 50 hk.
TransPro 70100 är liksom sina föregångare byggd för att driva
stora och mycket effektiva redskap under hela året. Här är ett
av vårens vanligaste redskap monterat, en mycket effektiv
sopvals. Tömning av sopvalsens uppsamlare sker enkelt direkt
från förarplatsen.
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youtube.com/beloscarrier
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FLER REDSKAPSVAL
MED UTÖKAD PTO-KRAFT
TransPro 70100 har kraft till att driva rejäla redskap som t.ex.
stora klippdäck med hög prestanda. Både klippdäcket och den
mycket effektiva kantbortsen på bild här bredvid monteras
direkt på Kärcher Belos fyrpunktsfäste. Med Kärcher Belos
fyrpunktsfäste byter man lätt och smidigt redskap, detta ger
korta ledtider och effektiva dagar med låga timkostnader,
året om.
Kärcher Belos erkända plattform med lång hjulbas ger
TransPro 70100 en stadig och jämn gång vid högre farter,
detta minimerar även transporttiderna.
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TP 70100 BLIR ÄNNU MER
FLEXIBEL MED FRONTLASTARE
Med kraftig frontlastare monterad blir TransPro 70100
otroligt flexibel. Redskapsvalen blir många, några exempel
på redskap är skopa, vikplog, sopvals och pallgafflar.
Med frontlastarens eurofäste och lättåtkomliga
hydraulkopplingar byter man redskap snabbt och enkelt.
På TransPro 70100 är den hydrauliska lastramen baktill
på motorkåpan standard, här kan man t.ex. montera ett
flak eller en vattentank.
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KOMPLETT VINTERMASKIN
MED KOMFORT OCH STYRKA
Med Kubotas nya kraftfulla miljömotor blir TransPro 70100
en stark vintermaskin att räkna med. Redskapsval som passar
för vintern är vikplog, sandspridare, frontlastare eller en stor
snöslunga. Fyrhjulsdrift, midjestyrning och bra markfrigång
bidrar till suverän framkomlighet på alla underlag även under
tuffa arbetsförhållanden.
Onödiga driftstopp vid effektiv användning förhindras genom
vårt rikstäckande servicenät.
Föraren kan köra långa pass utan att bli trött tack vare mycket
god komfort med bl.a. värme och kompressorstol. Värme i
framrutan är ytterligare en nyhet på TransPro 70100.
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Dimensioner
Total längd:
2 745 mm
Total bredd:
1 360 mm
Total höjd:
1 980 mm
Axelavstånd:
1 700 mm
Vikt:
1 800 kg
Max axelbelastning, fram: 2 000 kg
Max axelbelastning, bak: 2 000 kg
Totalt:
3 500 kg
Däck:
26x12,00-12
Transmission
Transmission:
		
Drivning:
Max hastighet:
Differential:
Farthållare:
Färdbroms:
P-broms:

Datorstödd
Hög och låg växel
4WD, hjulmotor vid varje hjul
40 km/h
Ja
Ja
Hydrostatisk på drivande hjul
Ja, automatisk på alla hjul

Motor
Typ:
Effekt:
Vridmoment:
Tankvolym:

Kubota V2403-CR-TE4
66 hk
198 Nm
53 liter

Kraftuttag (PTO)
Fram:
Bak:
Arbetstryck:

Hydraulisk, 100 liter/minut
Hydraulisk, 100 liter/minut
250 bar

Hydraulik
Fram:
Bak:
Lyftkraft fram:
Lyftkraft bak:
Hydraulflöde:
Arbetstryck:

4 st. dubbelverkande
1-2 st. dubbelverkande
900 kg
900 kg
20 l/min
160 bar

Styrning
Styrning
Max styrvinkel:
Max rekning:
Svängradie:

Hydraulisk servostyrning
50°
12°
1,15 meter

Frontlastare (option)
Lyfthöjd:
Lyftkraft:
Skoplåsning:
Snabbfäste:
Övrigt:

2030 mm
400 kg längst upp
Hydraulisk
Euro
Hydraulikuttag vid snabbfästet

Lastram
Max belastning:
		

1150 kg
Integrerade lyftcylindrar

Kärcher AB
Tagenevägen 31, Box 24
425 02 Hisings Kärra
Tel. 031 57 73 00
Fax 031 57 51 49
info@.karcher.se
www.karcher-belos.se

fender media ab

Tekniska data

