
Honka Trading Oy pidättää oikeuden muuttaa tuotteita tai tuotteiden  
suunnittelua siitä ennakkoon ilmoittamatta.  Tämän esitteen kuvissa voi olla 

varusteita jotka  ovat lisävarusteita.

Takeuchi koneissa on  2 vuoden/2000 tunnin takuu. 
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MUSTAT ARVOT MONOPUOMI
PUNAISET ARVOT TAITTOPUOMI

Moottori TB2150R
Valmistaja DEUTZ

Malli TCD3.6L4

Teho (kW)/rpm 85/2,000
Sylinterien lkm 4
Iskutilavuus (cc) 3 621
Sähköjärjestelmä 12 VOLT

Mitat & Painot

Käyttöpaino (kg) 15 900

Kuljetuspituus (mm) 8 050

Leveys (mm) 2 490

Korkeus (mm) 2 800

Maavara (mm) 475

Kääntösäde edessä (mm) 2 360

Kääntösäde (mm) 1 700

Puskulevy (L x K) (mm) 2 490 x 550

Tilavuudet

Hydrauliikka järjestelmä (l) 131

Polttoaine tankki (l) 221

Moottoriöljy (l) 10

Jäähdytysjärjestelmä (l) 27

Hydrauliikkajärjestelmä

1. Linja (pyöritys) l/min 112/224

2. Linja (kallistus) l/min 54.8

3. Linja (pikakiinnike) l/min 54.8

4. Linja (extra) l/min 54.8

Alavaunu

Mooottori Säätyvätil.

Vetomoottori Planeetta- 
vaihteisto

Jarru Levy

Telaleveys (mm) 600

Telaston maahan koskettava 
pituus (mm) 3 080

Pintapaine (kpa) 46.2

Nopeus (km/h) 2.6/5

Suurin sallittu kaltevuus 35°

Vetovoima (kN) 156.7



Takeuchi TB2150R 
- tehokasta kaivamista
Takeuchi TB2150R asettaa uudet standardit tuottavuuteen, tarkkuuteen ja ajomukavuuteen.  Kokoluokassaan (n. 16t) 
Takeuchi on suorastaan erinomainen. TB2150R on suunniteltu kuljettajan työn helpottamiseksi. Takeuchit tunnetaan 
tarkasta ja pehmeästä hydrauliikastaan, minimaalisesta huollontarpeestaan, luotettavuudestaan, pitkästä käyttöiästään 
sekä koneena, joka säilyttää arvonsa.

HYTTI

Takeuchin hytit tunnetaan hiljaisuudestaan, mukavuudestaan, ergonomiastaan 
sekä kuljettajan esteettömästä näkyvyydestä eikä TB2150R ei ole poikkeus. 
Tilavassa hytissä on miellyttävä työskennellä pitkiäkin aikoja. Uusi radio on 
varustettu Bluetooth-yhteydellä. Tehokas ilmastointi on täysin automaattinen. 
Kaikissa keinukytkimissä on tiivisteet jotta lika tai pöly ei pääse vahingoittamaan 
niitä. Istuin on ilmajousitettu ja lämmitettävä. 
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LISÄHYDRAULIIKKA

TB2150R on varustettu 
kolmella lisähydrauliikalla ja 
pikakiinnikehydrauliikalla. Näiden 
ansiosta pyörittäjä toimii koneen omilla 
hydrauliikoilla ilman sähköä mikä 
parantaa pyörittäjän luotettavuutta. 
Pyörittäjässä pyörityksen hydrauliikalle 
voidaan asettaa kolme pikavalintaista 
nopeutta joita on helppo vaihtaa 
eri tilanteissa tai eri lisävarusteiden 
kanssa. Lisähydrauliikkaa käytetään 
Takeuchin kahvoissa olevissa tarkoilla 
liukukytkimillä jotka voidaan säätää 
asiakkaan mieltymysten mukaan.

HYDRAULIIKKA

Tehokas hydraulijärjestelmä takaa voiman 
aina minne sitä tarvitaan. POWER-
tilalla saadaan lisätehoa tarvittaessa. 
Ensimmäinen lisähydrauliikka voidaan 
myös kytkeä jäämään päälle esim. 
harjauksessa.

MOOTTORI

• Moderni ja tehokas 85kW:n 
turboahdettu Deutz-moottori

• Moottorissa on luotettava DOC 
ja AD-Blue pakokaasujen  
jälkikäsittely

• ECO-tila ja  
tyhjäkäyntiautomatiikka

TURVALLISUUS & HUOLTO

• Koneessa on valurautainen 
peräpaino ja 100% teräspaneelit 
jotka suojaavat konetta

• Nordic Lights:n valmistamat 
LED-työvalot vakiona

• Innovatiivinen  
hydrauliikkaletkujen asennus 
puomin kyljessä

• Huoltokohteisiin on helppo 
pääsy ympäri konetta

KÄYTTÖ

• TB2150R:n lyhyt peräpaino 
parantaa käyttömukavuutta ja 
näkyvyyttä. Tämä on  
kuitenkin tehty tinkimättä 
Takeuchin kuuluisasta  
vakaudesta

• 7’’ LCD näyttöä on helppo  
käyttää ja lukea

• Näyttöön on integroitu 
peruutuskamera joka ei peitä 
tärkeimpiä tietoja näytössä ajon 
aikana.


