
Alle prijzen excl. btw en transport
Art. nr. Omschrijving Prijs

6098 Tuchel Trac Mini 3  €  7.659,00 

- Honda GXV 340, 1-cilinder luchtgekoelde benzinemotor
- 7,2 kW (10,2 PK / 3600 rpm)
- E-starter en omkeerstarter
- Hydrostatische voorwielaandrijving door V-riem
- Doorsturen: 6,3 km / h, achteruit: 5,5 km / h
- Parkeerrem bediend met handhendel
- Robuuste mechanische besturing d.m.v. tandkrans en stuurstang
- Eén dubbelwerkend hydraulisch aandrijfcircuit
- Draairadius 490 mm (binnenste)
- Drie luchtbanden (veldbanden)
- Beschermbeugel voor het achterwiel
- Hydraulisch hefinrichting incl. quick-kink in de kabel
- Enkelwerkende hefunit in zwevende positie voor nivellering
- Hydraulisch werken: 9,8 l / min bij 180 bar
- 16,5 liter hydraulische tank / li>
- Zelf spannende vee-snaren voor de rij aandrijving 
- Urenteller
- Spatwaterdicht contactslot
- Stuurwiel met geintegreerde stuurknop
- Ergonomisch gevormd rij pedaal
- Verstelbare stoel 
- Goed toegankelijke onderhoudsvrije motor
- Snelwisselsysteem (werktuig wisselen vanaf de bestuurdersplaats mogelijk)

Tuchel Trac Mini 3
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6099  €     577,00 

6100  €  1.778,00 

6101  €     602,00 

6102  €     920,00 

6103  €  1.241,00 

Optie voor veegmachine
6104  €     362,00 

Mestschuif 1.050 mm. V-vormig, dubbel met vulkolan-
slijtstrip speciaal voor stalroosters

Mestschuif 1.050 mm V-vormig, dubbel met vulkolan-
slijtstrip speciaal voor stalroosters met zijborstel ø 600mm 
100% PP, hydraulisch zwenken en mechanisch in hoogte 
verstelbaar.

Voerschuif/sneeuwschuif 1350 mm. naar rechts en links 
draaibaar, gepoedercoat met slijtvaste vulkolanstrip t.b.v. 
aanschuiven van voer in de voergang

Voerschuif/sneeuwschuif 1350 mm naar rechts en links 
draaibaar, gepoedercoat met slijtvaste vulkolanstrip t.b.v. 
aanschuiven van voer in de voergang met hydraulische 
schuinstelling.

Opvangbak, mechanisch te legen met vrijveeg modus

Aanbouwwerktuigen:

Veegmachine 1000 mm. Borstel  ø 320 mm, Steunwielen ø 
140 mm. Met ingebouwde hydro motor. Incl. 
spatwaterbeveiliging voor veegwalsvrijloop.
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6105  €  3.184,00 

6106  €  3.570,00 

6107  €     952,00 

6325  €     152,00 

6108  €     117,00 

6109  €  1.092,00 

6110  €  1.208,00 

6111  €  1.465,00 

6112  €     859,00 

Aanbouwwerktuigen:

Instrooibak met electroaandrijving (24V). Inhoud 48 liter. Met 
volle accu twee uur werkend. Incl. oplader. Voor materialen 
als zaagsel, stromeel, kalk incl. traploos instelbare 
doseerschuif,

Onkruidborstel ø 750 mm. Staalbundels en vlakstaal. Incl. 
mechanische zwenkinrichting (re/li), neerzetsteun. 
Plaatborstel links/rechtsdraaiend met mechanische 
schuininstelling, variabel spatscherm.

Hoogkiepbak breedte 870 mm. Inhoud 50 liter, Hydraulisch 
kiepbaar.

Instrooibak met electroaandrijving (24V). Inhoud 150 liter. 
Met volle accu twee uur werkend. Incl. oplader. Voor 
materialen als zaagsel, stromeel, kalk incl. traploos 
instelbare doseerschuif,

Radiaalborstel ø 1050 mm 100% PPN, hydraulisch 
links/rechts draaien

Meerprijs zwaddoek radiaalborstel (links)

Radiaalborstel ø 1050 mm (uitvoering zie hierboven) echter 
met voergeleidingsplaat (links) voor optimaal reinigen

Onkruidborstel ø 750 mm. Plaatborstel 100% vlakstaal. Incl. 
mechanische zwenkinrichting (re/li), neerzetsteun 
Plaatborstel links/rechtsdraaiend met mechanische 
schuininstelling, variabel spatscherm.

Banden gevuld met polyurethaan
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