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>> �aler 48T18

Má hlavu ve
výškách
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>> TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

�aler
Nosnost

48T18

2500 kg
Překlápěcí hmotnost s palet. vidlemi výložník zasunutý 50 cm od čela vidlí 1550 kg
Překlápěcí hmotnost s palet. vidlemi výložník vysunutý 50 cm od čela vidlí 580 kg
Celková délka s lopatou 4030 mm
Rozvor 2040 mm
Rozchod 1400 mm
Celková šířka se standardními koly 1800 mm
Celková výška s ochr. rámem ROPS/FOPS 1990 mm
Výška zdvihu v oku výložníku 4900 mm
Výška zdvihu pod lopatou vodorovně 4800 mm
Vyklápěcí úhel nářadí 68˚
Zaklápěcí úhel nářadí 46˚
Rádius zatáčení přes kola 2382 mm
Objem palivové nádrže 50 l
Objem hydraulické nádrže 50 l
Hmotnost prázdného stroje 3050 kg
Hmotnost stroje s náplněmi a obsluhou 3350 kg

Motor
4 válec Yanmar 35,4 kW (48 koní)

Hydraulika
Výkon čerpadla 60 l/min. Při tlaku 180 bar

Pohon
Hydrostatický, 4 x 4, dvoustupňový 
Max. rychlost 20 km/h

Pneumatiky
Standard 10,75-15,3 A šípový vzor
Na přání 400/50-15 a další



Jsme hrdí na to, že jsme považováni za 
spolehlivou společnost s největší možnou 
blízkostí k našim trhům a zákazníkům. 
Jsme známí individuálním poradenstvím 
a rozsáhlým zákaznickým servisem. 
Nasloucháme vašim potřebám a vítáme 
výzvu k jejich řešení. Při vývoji bereme 
v úvahu všechny vaše přání a nápady. 
S naším prodejním a servisním týmem
v Evropě jsme vždy na vaší straně, když 
nás potřebujete.

Naším cílem je usnadnit vám práci a ušetřit 
čas. Váš názor je pro nás důležitý. Proto se 
spoléháme na osobní kontakt s našimi 
zákazníky a zaměstnanci. Chceme vaši 
důvěru. Můžete si být jisti, že budete mít 
po celou dobu poctivé a kompetentní pora-
denství.

Protože víme, co je důležité.

V naší nabídce naleznete kompaktní nakla-
dače, kloubové nakladače, kloubové nakla-
dače s teleskopickým výložníkem, mini 
teleskopický manipulátor, pětiosé nakla-
dače a pětiosé nakladače s teleskopickým 
výložníkem, spoustu různých druhů příslu-
šenství a pracovního nářadí.

>> Model 48T18

Vysoce ambiciózní! Dosáhne výše 
než kterýkoli jiný �aler.

Má hlavu ve výškách! Náš nejdelší telesko-
pický výložník dosáhne až do výšky 4,80 
metrů. Zatížení výložníku je neustále elek-
tronicky sledováno, aby bylo zajištěno, že 
se stroj nepřeklopí dopředu.

Vysoce kvalitní motor vyrábí společnost 
Yanmar a poskytuje 48 koní, aby byl zajiš-
těn vysoký výkon za všech okolností. 
Motor plní emisní normu Stage V. Má 
systém úpravy výfukových plynů, který 
nevyžaduje Adblue. Yanmar DPF přichází 
s  bezúdržbovým cyklem nejméně  6000 
Mth. Tak můžete být v příštích letech bez 
starostí.

Model 48T18 je široký pouze 1,80 metru 
a má výšku pod 2 metry. To vytváří vyso-
kou mobilitu a extrémně nízké těžiště. 
Výkyvná náprava vzadu ještě více zvyšuje 
stabilitu teleskopického manipulátoru. 
Zvyšuje bezpečnost společně s  vysokou 
nosností. Řízení všech kol pod úhlem až 
2x38 stupňů zaručuje vysoké manévrovací 
schopnosti. Kromě režimu řízení všech kol 
je k  dispozici režim řízení přední nápravy 
a také krabí chod.

>> �aler 48T18

Kabina nabízí velký prostor a perfektní vidi-
telnost do okolního pracovního prostoru. 
Obsluha sedí na nastavitelném odpruže-
ném sedadle, před ní je dobře zorganizova-
ný přístrojový panel včetně multimediální-
ho systému. To tvoří komfortní pracovní 
prostor pro dlouhé hodiny práce.

48T18 je certifikován pro zvedání osob 
společností Dekra a také jako traktor. Je 
schopen táhnout přívěs do celkové hmot-
nosti 4000 kg.

Model 48T18 má široké použití. Manipulu-
je s těžkými paletami, nakládá vysoké 
přívěsy nebo vykládá regály, stohuje seno 
a používá se i pro pokrývačské práce. 
Vysoké užitečné zatížení zajišťuje, že 
budete vždy nad věcí. Tento všestranný 
pracovník vás podpoří bez ohledu na to, 
jaké bude vaše poslání. Budete moci ušet-
řit své zdroje a čas. Nabízíme také mnoho 
dalších možností, jak přizpůsobit 48T18 
vašim zvláštním požadavkům. Se vším 
dostupným nářadím a přídavnými zařízení-
mi je tento manipulátor univerzálním 
géniem.

Pracovní nářadí

Co by byl nakladač bez pracovního nářadí. 
Vyberte si z naší široké nabídky pracovního 
nářadí přesně podle svých potřeb. Od pale-
tizačních vidlí, přes lopaty, drapákové 
vidle, vykrajovače siláže, kleště na balíky 
třeba až k mulčovačům, sněhovým pluhům 
a sekačkám.

Schopen táhnout 
až 4000 kg

Má hlavu ve výškách


