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A 2008-ban alapított DM-KER Kft. 
a Csehországban gyártott Bobcat 
és a dél-koreai Doosan munkagé-
pek hivatalos forgalmazója és ja-
vítóműhelye, de kínálatunkban az 
Arbos traktorok, valamint a Storti, 
a Tifone és a F.lli Annovi gyártók 
termékei is megtalálhatók. 

Stage IV motorok
■ Megnövelt teljesítmény, kivételes 
megbízhatóság, alacsony fogyasztás 
és költséghatékony karbantartás
■ Turbófeltöltésű légkezelés, nagy 
nyomású common rail elektronikus 
szabályozással
■ Magas forgatónyomaték,
alacsony fordulatszámon
■ Szabadalmaztatott DOC technika, 
DPF nélkül

Teljesítmény: 75–100 LE
(55,2–74,5 kW),
2400/percnél

Maximális nyomaték: 500 Nm,
1400/percnél

Hengerek száma: 4
Lökettérfogat: 3,4 liter
Emissziós szint: Stage IV/

Tier 4 Final
DOC / EGR / SCR & AdBlue

Bobcat D34

Max. gémkinyúlás: 3100 mm

Szélesség: 2100 mm

Hasmagasság: 264 mm Tengelytáv: 2820 mm

Teljes magasság
alacsony fülkével: 2100 mm
magas fülkével: 2250 mm

Külső fordulási 
sugár: 3717 mm

Saját tömeg: 
4900 kg

Széles
adapterkínálat

A nagy teherbírású, hidrosztatikus 
váltó gyorsan növeli a teljesítményt, 
amikor leginkább szükség van rá, 
nagy nyomatékot ad az ásáshoz és a 
kitoláshoz. A terhelési mód biztosítja 
a teljes húzóerőt, a kezelési mód pe-
dig finomabb vezethetőséget és tel-
jes sebességet nyújt.

A teleszkópos rakodókra a Bobcat 
gyártócég 3 éves vagy 3000 üzem-
órára szóló gyári garanciát nyújt.

TL26.60
teleszkópos rakodó

A Bobcat Company elődje 

1958-ban
mutatta be első kom-
pakt homlokrakodóját. Az 
M–400 típusból, a világ első 
csúszókormányzású rakodó-
jából körülbelül 200 darabot 
építettek. Továbbfejlesztett 
változata, az M–440 lett az első 
Bobcat márkájú rakodó. Vala-
mennyi teleszkópos rakodó

2000 óta 
a Bobcat Tervezői Központ-
ban készül, a franciaországi 
Pontchâteau-ban. A Bobcat

TL sorozat 
gépein a gémtől a váz hegesz-
tésén át a végső összeszerelésig 
minden munkafolyamat magas 
szintű technológiai környezet-
ben zajlik.

A kompakt méretű Bobcat TL26.60 
teleszkópos rakodó közel 6 méteres 
emelési magassággal és 2,6 tonna 
teherbírással rendelkezik. Kétféle 
fülkepozícióval (alacsony és magas) 
elérhető, így a szűkebb helyeken is 
komfortos és hatékony munkavég-
zésre képes.

A rakodó magassága alacsony fülke-
pozíció esetén 2100 mm, magas fül-
kepozíciónál pedig 2250 mm.

Max. terhelés: 2600 kg

A tágas panorámafülke a munkate-
rületre való kiváló rálátást, kényelmes 
munkakörülményeket biztosít.

A multifunkcionális és ergonomikus 
joystick segítségével a kezelő mindig 
precízen és biztonságosan végezheti 
munkáját. Egyszerre többféle mozgás 
is kombinálható általa, miközben a ke-
zelő fél kézzel állandóan a kormányt 
foghatja.

Multifunkcionális, könnyen olvasható 
LCD-kijelző, amely egy gombnyo-
másra hívja elő a teljesített üzemórát, 
a sebességet, a motorfordulatszámot, 
a gém szögállását és egyéb adatokat.

Max. emelési
magasság: 5800 mm

Az ECO mód lehetővé teszi a hidrau-
likateljesítmény fenntartását a motor 
teljes erejének használata nélkül

Minden fülke átfordulás elleni (ROPS) 
és leeső tárgyak elleni védelemmel 
(FOPS) van ellátva


