Trilo

Zuigwagen

TRILO HD klepelmaaien en verzamelen
De compleet vernieuwde Trilo S4 zuigwagen is dé machine voor het opruimen
van zwerfafval, bladeren of grasresten van bijvoorbeeld golfbanen, parken,
sportvelden en evenemententerreinen. Het ontwerp van de TRILO S4 zuigwagen
is gebaseerd op jarenlange ervaring als toonaangevende producent in de markt.
Bij de ontwikkeling van de S4 heeft het ontwerpteam hard gewerkt om tegemoet
te komen aan de eisen van gemeenten, aannemers en greenkeepers die zich in
een economisch uitdagende omgeving bevinden.
De getrokken Trilo Heavy Duty Cut & Collect systemen zijn geschikt voor gebruik
in bermen, op gras en voor luchthaven management. De Heavy Duty klepelas is
gemaakt voor het maaien van lang gras en dunne takjes. In combinatie met de
borstel is het mogelijk te maaien en verzamelen in één enkele doorgang.
De Trilo maaias en verticuteeras zijn gemaakt voor het lichte maai- en
verticuteer- en verzamelwerk op terreinen waar het gewicht en de grootte
van de machine een belangrijke rol spelen. De maaias kan worden uitgerust
met twisted klepelmessen, Y-vormige messen of met een combimes (y-mes in
combinatie met verticuteermes).
De Trilo S4 is een krachtige, maar compacte machine met brede banden,
waardoor de machine zeer geschikt is voor gebruik op plaatsen waar
wendbaarheid en lage bodemdruk vereist zijn. Om een efficiënte, compacte
en economische combinatie met de machine te vormen kan een relatief kleine
tractor gebruikt worden. De machine beschikt over een 2.23m hoog kipsysteem.
Door dit kipsysteem kan het in de 4m³ container verzamelde materiaal gelost
worden in een vrachtwagen of container, waardoor de tijd die de machine stil
staat gereduceerd wordt.
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Werkbreedte:				
1.80 / 2.10 / 2.40 meter
Benodigd vermogen:			
>58 Kw – 80 pk
Aftakas:				
540 / 1000 rpm
Hoogte:				2.23 meter
Hydrauliek: 				
1 x dubbelwerkend
Lengte:				4.75 meter
Kip hoogte:				2.23 meter
Breedte:				
2.05 / 2.35 meter
Container inhoud:			
4 m3
Banden:				500/50R17
Turbine:				Ø 850 mm
Zuigslang:				Ø 250 mm
* Maten en of gewichten kunnen afwijken zonder u hiervoor van te voren op de hoogte te brengen.
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