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VEELZIJDIGE MACHINE. De veelzijdige PTX40,
die voor irrigatie- en nutsvoorzieningen gebruikt
wordt, is een sleuvengraver/ploeg met een specifieke
ploegdiepte tot 61 cm, een sleufdiepte tot 106,7 cm
en een breedte van 10,2 – 15,2 cm. Het optionele
boorhulpstuk heeft een maximumkoppel van 670 Nm.

ONDERHOUDSVRIENDELIJK. De vereiste
servicepunten, evenals de brandstof-, hydraulische
olie-, motorolie- en luchtfilters zijn bereikbaar zonder
dat enige bescherming moet worden verwijderd. Dit
maakt het onderhoud van de machine efficiënter en
het dagelijkse onderhoud eenvoudiger.

VERMEER.COM

GELEED ONTWERP. Het gelede ontwerp zorgt
voor een betere manoeuvreerbaarheid in nauwe
ruimten, alsook voor uitzonderlijke prestaties bij
gebruik op oneffen terrein, waarbij de trekkracht
gemaximaliseerd wordt.

AFSTANDSBEDIENING. Tijdens het ploegen of bij
transport kan de machine op afstand worden bediend,
wat op drukke plaatsen voor flexibiliteit zorgt. Want
hierdoor kan de operator de machine vlot besturen en
leiden. Verder biedt de afstandsbediening de operator
ook de mogelijkheid tot aanpassing, zodat hij steeds
vanuit diverse hoeken het zicht behoudt op de werkzone
en de machine. Bij het sleuvengraven wordt voor de
besturing een ketting gebruikt die de machine en de
afstandsbediening met elkaar verbindt.

TREKMOGELIJKHEDEN. Dankzij de vele
trekmogelijkheden is de PTX40 uitermate geschikt voor
de verschillende activiteiten van aannemers. De optie met
banden van 58,4 cm is het best geschikt voor nauwe en
drukke werkplaatsen, de optie met banden van 66 cm
zorgt voor een betere tractie, en het model met dubbele
banden past het best wanneer een lagere gronddruk vereist
is. Aanvullend kan de PTX40 ook voorzien worden van
rupsbanden, die dan weer ideaal zijn voor oneffen terrein.

COMPACT FORMAAT. Met een breedte van 102,1
cm en een hoogte van slechts 139,7 cm is de PTX40
uitermate geschikt voor smallere werkplaatsen waar
grotere machines niet gebruikt kunnen worden.
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ALGEMENE GEGEVENS: AFMETINGEN EN GEWICHT

CAPACITEITSGEGEVENS

Gewicht [basistrekker, banden 58,4 cm]: 1242,8 kg

Brandstoftank: 45,4 l

Gewicht [basistrekker, banden 66 cm]: 1261 kg

Hydraulische vloeistoftank: 34,1 l

Gewicht [basistrekker, dubbele banden 58,4 cm]: 1373,5 kg

Hydraulisch systeem: 41,6 l

Gewicht [basistrekker, rupsbanden]: 1669,2 kg

Koelmiddel: 4,7 l

Lengte [basistrekker, banden]: 215,4 cm
Lengte [basistrekker, rupsbanden]: 235,7 cm
Breedte [basistrekker, banden 58,4 cm]: 102,1 cm
Breedte [basistrekker, banden 66 cm]: 121,9 cm
Breedte [basistrekker, dubbele banden 58,4 cm]: 152,4 cm
Breedte [basistrekker, rupsbanden]: 109,9 cm
Hoogte [basistrekker, banden 58,4 cm]: 139,7 cm
Hoogte [basistrekker, banden 66 cm]: 143,5 cm
Hoogte [basistrekker, dubbele banden 58,4 cm]: 139,7 cm
Hoogte [basistrekker, rupsbanden]: 140,9 cm
Loopvlakbreedte [basistrekker, banden 58,4 cm]: 77 cm

BODEMAANDRIJVING - RUBBEREN BANDEN OPTIE EEN
Max. transportsnelheid (vooruit/achteruit): 3,9 km/h
Max. kruipsnelheid (vooruit/achteruit): 38,7 m/min
Bandenmaat: 58,4 cm x 26,7 cm

BODEMAANDRIJVING - RUBBEREN BANDEN OPTIE TWEE
Max. transportsnelheid (vooruit/achteruit): 4,3 km/h
Max. kruipsnelheid (vooruit/achteruit): 43,6 m/min
Bandenmaat: 66 cm x 30,5 cm

Loopvlakbreedte [basistrekker, banden 66 cm]: 99,1 cm
Loopvlakbreedte [basistrekker, dubbele banden 58,4 cm]: 91,4 cm
Spoorbreedte [basistrekker, rupsbanden]: 82 cm
Vrije hoogte [basistrekker, banden 58,4 cm]: 16,3 cm
Vrije hoogte [basistrekker, banden 66 cm]: 20,1 cm
Vrije hoogte [basistrekker, dubbele banden 58,4 cm]: 16,3 cm
Vrije hoogte [basistrekker, rupsbanden]: 17,4 cm
Wielbasis (middellijn van de assen): 121,9 cm

BODEMAANDRIJVING - RUBBEREN BANDEN OPTIE DRIE
Max. transportsnelheid (vooruit/achteruit): 3,9 km/h
Max. kruipsnelheid (vooruit/achteruit): 38,7 km/h
Bandenmaat: 58,4 cm x 26,7 cm, dubbele banden

ASOPTIES
Type as: planetair
Externe draaidiameter [banden 58,4 cm]: 5,6 m

MOTOR
Merk en model: Kubota WG1605
Totale paardenkracht: 46,8 pk (34,9 kW)
Max. koppel: 120,3 Nm
Koelmiddel: vloeistofgekoeld

Externe draaidiameter [banden 66 cm]: 5,8 m
Externe draaidiameter [dubbele banden 58,4 cm]: 6,1 m
Externe draaidiameter [rupsbanden]: 5,7 m
Type bedrijfsrem: hydrostatisch
Type parkeerrem: trommel

Type brandstof: gas
Emissienorm: EPA fase 3 en CARB LSI
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