S725TX

MINI-SCHRANKLADER

EFFICIËNTIE EN PRODUCTIVITEIT ZIJN
VOORTAAN MAKKELIJK TE BEREIKEN

HET COMPACTE FORMAAT zorgt voor een

HET ISO-GECERTIFICEERD BEDRIJFSVERMOGEN

verbeterde manoeuvreerbaarheid en voor een
vlotte doorgang door smalle ruimten zoals
tuinpoorten. Voor de rupsbanden kunt u kiezen uit
een breedte van 17,8 cm of 22,9 cm.

voor de S725TX bedraagt 340,2 kg. Met een nominaal
kantelmoment van 973 kg positioneert deze compacte
machine zich als een uitzonderlijke mini-schranklader.
Verder is de S725TX toonaangevend in de sector
dankzij een hefhoogte (tot scharnierpen) van 214,6 cm.

EEN DUBBEL HYDRAULISCH HULPSYSTEEM

VERMINDER UW BEDRIJFSKOSTEN

HET SPECIFIEKE VERENDE PLATFORM

voegt een tweede specifiek hydraulisch circuit
voor laag debiet toe, waarmee de efficiëntie van
de operator bij het werken met hulpstukken wordt
geoptimaliseerd.

dankzij een hoog, op de rupsbanden gemonteerd
kettingwiel. De hoge montage voorkomt voortijdige
slijtage op rotsachtige bodems, terwijl het ADIkettingwiel thermisch behandeld is voor een
langere levensduur.

houdt de operator uit de modder. Dankzij het
geïntegreerde operatordetectiesysteem worden de
bodemaandrijving en de elektrische beweging van
de giek/bak onderbroken zodra de operator van
het platform stapt.

dankzij de enkele voorgestuurde joystick voor de
bodemaandrijving, waarmee de bewegingen soepel
kunnen worden uitgevoerd. Aanvullend laat de handig
geplaatste hulphendel bij het bedieningspaneel voor
de laadarm de operator toe om te multitasken.
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S725TX MINI-SCHRANKLADER
ALGEMEEN

BEDRIJFS-/ELEKTRISCHE GEGEVENS

Lengte: 213,4 cm

Besturing: enkele voorgestuurde joystick

Breedte: 91,4 cm

Heffen en roteren: enkele dubbelassige joystick

Hoogte: 144,8 cm

Batterij: 12 V (500 CCA)

Gewicht: 1306,3 kg

Poort hulpaggregaat 12 Volt

Hoogte scharnierpen: 214,6 cm
Bodemvrijheid: 15,2 cm
Bodemdruk: 31 kPa smalle rupsband of
24,1 kPa brede rupsband

VEILIGHEID
Operatordetectiesysteem
Hefarmcilindervergrendeling
Hydraulische parkeerrem

MOTOR

Consolekussens

Merk/model: Kubota V1505-E4B
Totale paardenkracht: 24,8 pk (18,5 kW)

OPTIES

Koppel (max.): 91,9 Nm

Twee hydraulische hulpcircuits

Cilinderinhoud: 1,5 l

Breedte rupsbanden: 91,4 cm breed bij rupsbanden van 17,8 cm of
102,9 cm breed bij rupsbanden van 22,9 cm

Type brandstof: diesel
Inhoud brandstoftank: 54,9 l

Uitgebreide garantie

Aantal cilinders: 4

Speciale verf

Koelmiddel: vloeistof

Periodiek onderhoud

Max. motorbedrijfshoek: 30°*

Vermeer Confidence Plus® programma voor activabehoud

PRESTATIES
SAE-gecertificeerd bedrijfsvermogen: 340,2 kg
Kantelmoment [bij operator van 79,4 kg]: 973 kg
Max. voorwaartse rijsnelheid: 6,6 km/h

HYDRAULISCH SYSTEEM
Inhoud hydraulische olietank: 43,5 l
Hulppomp hoog debiet: 51,1 l/min
Hulppomp laag debiet: 32,2 l/min
Ontluchting hulppomp: 203,4 bar
Toebehoren: snelkoppeling

NOTITIES:

Vermeer Corporation behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder enige kennisgeving wijzigingen aan de techniek, het ontwerp en de specificaties aan te brengen, aanpassingen te doen of de productie stop te zetten. De weergegeven uitrusting is alleen
bedoeld ter informatie en kan optionele toebehoren of componenten omvatten. De beschikbaarheid van bepaalde modellen is beperkt tot bepaalde geografische locaties. Neem contact op met uw plaatselijke Vermeer-dealer voor meer informatie over een
specifieke machine. Vermeer, het Vermeer-logo, Equipped to Do More en AutoFeed II zijn handelsmerken van Vermeer Manufacturing Company in de Verenigde Staten en/of andere landen. Kohler is een handelsmerk van Kohler Co. © 2016 Vermeer Corporation.
Alle rechten voorbehouden.
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