TAIAN DY620 Minishovel
Bouwjaar:
Gewicht:

NIEUW
1100 kg

Omschrijving:

TAIAN DY620 Minishovel
-Zeer sterk, compact en wendbaar
-Hydrostatisch 4WD
-Telescoopgiek
-3 cil KUBOTA Dieselmotor
-Avant / Multione snelwissel
-Parallelgeleiding
-Sper differentieel
-Zeer korte draaicirkel
-Zeer veel aanbouwdelen mogelijk
-CE en TUV gekeurd
-12 maanden garantie
Specificatie's:
Motor:

KUBOTA
3 cilinder Diesel, water gekoeld.
Standaard bandenmaat: 23 x8.5-12
Transmissie:
Hydrostatisch
Max. rijsnelheid 10 km/h
Aandrijving:
4WD
dmv 4 rijmotoren
Hefvermogen:
500-800 kg
Eigen gewicht:
1100 kg
Max. bereik:
Telescoop uitgeschoven: 2750 mm
Telescoop ingeschoven: 2480 mm
Draaicircel:
40 graden
Snelwissel:
Mechanische snelwissel
zelfde als Avant en Multione
Extra hydrauliek:
Standaard voorzien van een
extra hydraulische functie
op de giek. 33L/min 190 bar.
Overig:
Joystick bediening
LED verlichting
Knipperlichten
Digitaal dashboard

Afmetingen (LxBxH):
Garantie:
Documenten / keuring:

2195x980x2150 mm
12 maanden garantie
CE certificaat
TUV goedkeuring

TAIAN KNIKLADERS EN TELESCOOPLADERS
TAIAN is een sterk merk dat is sinds 2002 kwalitatief goede en interessant
geprijsde knikladers en telescoopladers levert. De prijs-kwaliteitsverhouding is
onovertroffen. Deze degelijk gebouwde, complete machines zijn voorzien van
beproefde techniek en worden door TAIAN in eigen fabriek geproduceerd in
China.
De zeer complete TAIAN minishovel is een sterke/ multifunctionele machine voor
land- en tuinbouw, bouwbedrijven, hoveniersbedrijven en de particuliere markt.
De machine is zeer wendbaar, compact, eenvoudig te besturen en licht in
gewicht. Transport met een aanhangwagen is dus geen probleem. Tevens zijn er
zéér veel aanbouw werktuigen mogelijk.
TAIAN DEALER KERREMANS MACHINES
Centraal in Nederland bent u van harte welkom voor een vrijblijvende
bezichtiging en testrit van deze TAIAN minishovel ( graag op afspraak). In onze
ruime, goedverlichte showroom geven we een goed en eerlijk advies.
De TAIAN Minishovels worden verkocht met 12 maanden garantie, zijn CE en
TUV gekeurd.
Wij kunnen zeer veel aanbouw werktuigen leveren voor de TAIAN Minishovels.
Door een goede samenwerking met de fabriek en de importeur zijn we snel in
staat om onderdelen te leveren, ook onderhoud, reparatie, inruil en lease is via
ons geen probleem.
Prijs: EUR 14950,- excl BTW
Lease mogelijk vanaf EUR 215,- p/m
ONDERHOUD / REPARATIE / ONDERDELEN / LEASE / INRUIL
MOGELIJK VIA KERREMANS MACHINES

Meegeleverd:

3 cil KUBOTA Dieselmotor, Telescoopgiek, 4WD, Avant/Multione snelwissel.

Meer informatie:

Handelsonderneming Kerremans
Pioniersweg 55-C, 8251 KT DRONTEN
www.kerremans-machines.nl
info@kerremans-machines.nl
Tel. +31 (0)321 33 46 50
GSM +31 (0)6 - 21 22 86 78

Meer informatie: www.kerremans-machines.nl of tel. +31 (0)321 33 46 50

