
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ: TGF 
 
 
 
 

 

Модел TGF 9900 TGF 10900  

Шаси “ACTIO
TM

” – шаси намалявщо вибрациите • Управление • 4 различни колела  

 • Предна и задна крайна предавка   

Двигател тип Kubota • Дизел, директен инжекцион с обратна въртяща система за теглото  

Емисии регламентирани Stage 3A Stage 3A  

N° Цилиндри, (бр) 4 - 16 клапана • Турбо 4 - 16 клапана • Турбо  

Обем на двигателя (CC) 3769 3769  

Мощност, (к.с.) 89 99  

Мах/об. на двигателя 2600 об/мин 2600 об/мин  

Мах.въртящ момент 285/1600 (Nm/revs) 320/1600 (Nm/revs)  

Охлаждане Водно Водно  

Капацитет на резервоара 60 (литра) 60 (литра)  

Трансмисия Синхронизирана скоростна кутия 32 предавки: 16 предни и 16 задни със синхронизиран инвертор  

Реверсивен лост На тунела На волана  
   

ВОМ Заден, независим и синхронизиран  540/540E об/мин с прогресия  

 Хидравлична ангажираност   

Вал Профил 1” 3/8 с 6 шлица, с усилена ангажираност  

Предавка на съединителя Хидравлично управление   

Освобождаване на задвижването Хидравл. управление на предната част   

Хидравлична система:    

Двойно действащ разпределител  Плаващо положение + маслено преформатиране  

Маслени помпи 1 помпа  2 помпи независими   

Задно хидравл. повдигане С 3-ри точково прикачване Силов и позиционен контрол с 3-ри точково прикачване  

Работно налягане, (bar) 160   

Товароподемност, (кг) 2400   

Управление Хидравлично с 2 бутала   

Спирачки Стандартно: Хидравлични предни и задни дискови спирачки в маслена баня, задни кормилни спирачки  

 Независима аварийна и ръчна спирачка  

Платформа Окачена на  Silent Block   

Тегло:    

С рол-бар (кг/lbs) 2230÷2410 / 4916÷5313 2230÷2410 / 4916÷5313  

С кабина Protector (кг/lbs) 2240÷2520 / 4938÷5555 2240÷2520 / 4938÷5555  

С кабина Starlight (кг/lbs) 2320÷2460 / 5115÷5423 2320÷2460 / 5115÷5423  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: 
  
Заден или предан блокаж на диференциала с хидр. управление• 

Регулируем волан • Повдигащи рамена фиксирани със сферични 

болтове • Регулируема окачена седалка с предпазен колан • 

Сгъваема защита рол-бар • Регулируеми джанти• 2 допълнителни 

лоста за задната хидравлична с-ма• Заден регулируем по височина 

теглич • Преден теглич • Мултифункцинално цифрово табло Км/ч и 

ВОМ • Акумулатор • Ключ маса • Ел.захранване • Устройство за 

безопасно стартиране на инвертора и ВОМ • Задна работна 

светлина (модел. 10900) 

 
ОПЦИИ за моделите 9900/10900 
  
• “Star Light” кабина окачена на  Silent Bloks,звукоизолирана,с 

отопление, климатична с-ма и люк, филтър с активен въглен (при 

поискване• “PROTECTOR100”кабина окачена на  Silent Blocks, 

звукоизолирана с отопление и климатична с-ма ; “Дигитален контрол 

на въздуха”, дигитален контрол за херметизацията на кабината със 

сертификат Кат. 1 или  Кат. 4  
• Предни противотежести 6 броя • Предна навесна система • 

Регулируеми повдигащи рамена с бързи връзки• Пневматично 

окачена седалка с регулиране на височината и автоматична 

настройка за теглото на оператора • Плъзгащ теглич• Двойка 

предни/задни тежести; 

• Джанти 20’’ и  24’’ за задните колела • Преден bullbar • Предни 

светлини за безопасност; 
 
Само за модел 9900  
“PROTECTOR S” окачена на  Silent Blocks с отопление и климатична 

система, Кат. 1 сертифицирани • Хидравлична навесна с-ма със 

силов и позиционен контрол • Задни работни светлини; 
 
Само за модел 10900  
Фабрична седалка Grammer – с въздушно окачване и дисплей 

отчитащ натоварването на гърба  • Хидравлична 3-ри точкова 

навесна с-ма и вертикален обтегач с ел.хидравлично управление и 

бързи връзки • 4 предни хидравлични връзки • Предна навесна с-ма 

• Clean FIX™ > обратен поток на вентилатора за постоянно 

почистване на радиатора и на предната решетка на капака • 

Хидравлични спирачки за ремарке; 
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