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MODEL10/12 TT
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Maskinen er udstyret med hydraulisk drejeskammel, hvor oliemængden 
sørger for en sikker og stabil drejning af tromlen. For at undgå unødvendig 
drejning er maskinen også udstyret med en sikkerhedslås. Slangerne er 
gemt i chassiset for at bevare det pæne design på maskinen.

Maskinen er udviklet således, at der kan tilsluttes vand i begge sider. Chas-
siset er fuldgalvaniseret. Betjeningsventilen til drejeskammel, hydraulisk 
støtteben og kanonhejs samt støtteben (ekstraudstyr) er placeret foran. 
Trækket kan være gaffel eller prodsøje.

Alle vigtige mekaniske og elektroniske elementer er placeret på siden af 
maskinen. En låge beskytter computeren mod solen. Alle informationer, som 
er nødvendige for at få maskinen til at køre, er placeret på skærmen. Til- og 
frakobling samt pto til indtræk af slange er også placeret på denne side.

Her ses den kraftige, 3-hjulede fuldgalvaniserede kanonvogn, som kan 
udstyres med prodsøje eller krog til udtræk. Maskinen har desuden tre 
forskellige sikkerhedsstop, der består af stopbøjle, et wirestop og en ekstra 
bøjle, der forhindrer fejloprulning på maskinen.

Maskinen kan udstyres med stop for både over- og undertryk. Den elek-
triske motor, som styrer kontrolpanelet, er placeret så man kan se den 
arbejde. En ventil sørger for en let justering af flowet gennem turbinen. Tur-
binen trækker maskinen gennem et system af en kæde og en kilerem med 
to 3-sporede remskiver for at opnå maksimal udnyttelse af turbinen. Denne 
maskine arbejder meget lydløst.

Tekniske data:   10TT  12TT               
Slangestørrelse: 
Ø mm op til max lgd.m:    110/500 K 110/550 K   
                       125/400      
       125/440 K
     

Hjulstørrelse:     14/65x16     14/65x16 
Hjul til kanonvogn:     6” x 9”     6” x 9”
Længde u/kanonvogn:     5,20 m     5,20 m
Bredde:      2,60 m     2,60 m
Højde:      3,90 m     3,90 m
Max vægt u/vand:     4.800 kg     5.200 kg

Forhandler:


