
T400 U400 A100 
11µοντέλα από 60 έως 300 hp 14 µοντέλα από 40 έως 220 hp 3 µοντέλα από 40 έως 140 hp

ΧΡΗΣΗ Εξαιρετικός χειρισμός 
Παραγωγικότητα & Άνεση

Αποτελεσματικος καθημερινός χειρισμός 
Πρακτικότητα & Ταχύτητα

Καθημερινές εργασίες
Πρακτικότητα & Ταχύτητα

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣΗ

Υδραυλικό παραλληλόγραμμο : Σύστημα PCH Μηχανικό παραλληλόγραμμο : Σύστημα U Link Μηχανικό παραλληλόγραμμο

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΟΡΤΩΤΗ

Μπράτσα TRACTOR AD05 και FITLOCK 2+ / FITLOCK 2M

ΦΟΡΙΑΜΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΠΟΔΑΡΙΚΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΛΕΥΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΞΗ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ / ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ
 > 

> PROPILOT : έλεγχος με ντίζες
> FLEXPILOT : υδραυλικός έλεγχος, χαμηλής πίεσης
> e-PILOT : ηλεκτρικός έλεγχος με απευθείας και προοδευτική λειτουργία 
3ης γραμμής και συνδυασμένες κινήσεις

> ECOPILOT / PROPILOT :  έλεγχος με ντίζες         
> FLEXPILOT : υδραυλικός έλεγχος, χαμηλής πίεσης

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

> Λειτουργία 3ης και 4ης γραμμής
> Shock Eliminator : ανάρτηση φορτωτή
> Σύστημα MACH και MACH 2 : άμεση υδραυλική σύνδεση
> FAST-LOCK : αυτόματη σύνδεση/αποσύνδεση φοριαμού 
> Δυνατότητα επιλογής συστήματος ασφαλείας ελεύθερης πτώσης 
ανύψωσης/στοίβαξης 
> AUTO-LEVEL : Αυτόματη επαναφορά πρόσθετων εργαλείων
> AUTO-UNLOAD : αυτόματες κινήσεις αδειάσματος/αρπάγης κουβά
> SPEED-LINK 2 : αυτόματη απασφάλιση και υδραυλικές συνδέσεις 
φοριαμού πρόσθετων εργαλείων

> Λειτουργία 3ης γραμμής και καλωδίωση για 4η γραμμή 
> Shock Eliminator : ανάρτηση φορτωτή
> Σύστημα MACH και MACH 2 : άμεση υδραυλική σύνδεση
> FAST-LOCK : αυτόματη σύνδεση/αποσύνδεση φοριαμού 
> Δυνατότητα επιλογής συστήματος ασφαλείας ελεύθερης πτώσης 
ανύψωσης/στοίβαξης 

> Λειτουργία 3ης γραμμής 
> Shock Eliminator : ανάρτηση φορτωτή
> Σύστημα MACH και MACH 2 : άμεση υδραυλική σύνδεση  
>  Σύστημα ασφαλείας ελεύθερης πτώσης ανύψωσης/στοίβαξης 

> Αυτόματο κλείδωμα
> Προσβάσιμος μοχλός απελευθέρωσης

> Ίδια μπράτσα γιαT400 / U400 / A100 :  εναλλαξιμότητα φορτωτών
> με μία έξοδο από την καμπίνα, ταχεία σύνδεση/αποσύνδεση
> T400 / U400 : αυτόματο κλείδωμα (FITLOCK2+)
> A100 : χειροκίνητο κλείδωμα (FITLOCK2M)

> Μοναδική και ταιριαστή σχεδίαση> Πανοραμική ορατότητα
> Μοναδικές κορυφαίες δυνατότητες 
στοίβαξης 

3 ΣΕΙΡΕΣ ΦΟΡΤΩΤΩΝ ΤΗΣ ΜΧ : Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ !

> Ενσωματωμένα κάτω από τα μπράτσα 
> Αυτόματη ρύθμιση με εγκοπή

> Σωληνώσεις μέσα στα μπράτσα
> Ολοκληρωμένο και προστατευμένο 
υδραυλικό μπλόκ

> Πλήρης προστασία του φορτωτή σε κίνηση 
προς τα εμπρός η προς τα πίσω (ξύσιμο)
> Anti-impact βαλβίδες με γραμμή 
επιστροφής : το υδραυλικά δουλεύουν 
ελεύθερα σε περίπτωση εμποδίου

> οικονομικά αποδοτική λύση> Ακριβής, σαφής και με 3 
προκαθορισμένες θέσεις

> Αυτόματο κλείδωμα
> Μοχλοί απελευθέρωσης σε κάθε 
πλευρά του φοριαμού

> Εξωτερικές, κάτω από την δοκό, με ειδικά 
ενισχυμένες βάσεις σωληνώσεων
> Προστατευμένες σωληνώσεις με τα ποδαρικά

> Απλός και ανθεκτικός

> Ενσωματωμένα κάτω από τα μπράτσα  
> Χειροκίνητη ρύθμιση με ασφάλεια

> Ενσωματωμένα κάτω από τα μπράτσα  
> Χειροκίνητη ρύθμιση με ασφάλεια

> Σωληνώσεις μέσα στα μπράτσα 
> Καλυμένο υδραυλικό μπλοκ κάτω από 
την ενδιάμεση δοκό

> Πλήρης προστασία του φορτωτή σε 
κίνηση προς τα εμπρός η προς τα πίσω 
(ξύσιμο) 
> Οι γραμμές επιστροφής διαθέτουν 
περιοριστές πίεσης και έχουν ελεύθερη 
ροή στις μπουκάλες ανύψωσης




