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TAKEUCHITAKEUCHI 
TB215r

Het compacte antwoord in de 1,5 ton Klasse. 

Het is de perfecte machine voor onder andere sloop-TAKEUCHIHet is de perfecte machine voor onder andere sloop-TAKEUCHIbedrijven, grondwerkers, kabelleggers en hoveniers. TAKEUCHIbedrijven, grondwerkers, kabelleggers en hoveniers. TAKEUCHIOpvallend is zijn slanke giekconstructie met bovenliggende TAKEUCHIOpvallend is zijn slanke giekconstructie met bovenliggende TAKEUCHITAKEUCHIhefcilinder.TAKEUCHI
Door deze nieuwe giekconstructie en hogere opbreek-
kracht heeft de machine een verrassende capaciteit. 
De souplesse van de machine is zoals u van een Takeuchi 
mag verwachten. Het nieuwe design in combinatie met 
de ruime canopy zorgen voor een optimaal comfort van 
demachinist. De afgeronde vorm van contragewicht 
zorgt voor een kleine draaicirkel aan de achterzijde.

Het instrumentenpaneel met LCD monitor is overzichtelijk 
gerangschikt. Alle signaalfuncties inclusief een tankmeter, 
zijn makkelijk afleesbaar. De beenruimte en de geveerde 
stoel voor de machinist zorgen voor een uitmuntend 
zitcomfort.

de tB215r is Het antwoord op de vraaG van 

Klanten voor een compacte 1,5 tonner.

deze macHine is nieuw ontwiKKeld om in Kleine 

ruimtes een macHine te Kunnen opstellen met 

meer dan voldoende capaciteit.



“AllEs In 1 ooGopslAG  
ZICHTBAAr, MET loGICA  

InGErICHT!”

CAnopY
Veel machinisten uit het veld loven het bedienings-
gemak ‘luisteren’ zeer nauwgezet naar de machinist. 
Dat is vooral van belang bij precieze werkzaamheden, 
bijvoorbeeld ‘afwerken’. De ruime en comfortabele 
canopy is uniek in deze machineklasse. Gevolg is een 
prettig werkklimaat voor de machinist, wat bijdraagt 
aan een hogere productiviteit. De motorruimte is 
makkelijk bereikbaar, dit draagt bij aan een optimale 
servicevriendelijkheid.

Complete en gebruikers
vriendelijke LCD kleurenmonitor

Veel beenruimte Gereedschapsbak

Ruime werkplek voor de machinist

Intuïtief bedieningsgemakIntuïtief bedieningsgemakIntuïtief bedienings



sTAnDAArD UITrUsTInG

MOTOR:
• 0,85 liter, 3-cilinder Yanmar dieselmotor

(conform EU Stage 4), watergekoeld 
11,2 kW (15,0 PK) bij 2100 omw/min

• Maximaal koppel 51,8 NM bij 1800omw/min.

CANOPY EN OMGEVING:
• Gemakkelijk afneembaar
• Verstelbare armsteun 
• Geïntegreerde verlichting in canopy
• Ruime instap

ARM EN GIEK:
• Einddemping in hef- en zwenkcilinder
• Graafarm 930 mm.

SERVICE:
• De accu en de zekeringen zijn eenvoudig te controleren 

en indien nodig te vervangen cq. aan te vullen.
• Alle servicepunten zijn makkelijk bereikbaar.

ONDERWAGEN:
• Shortpitch rubbertracks voor trillingsvrij rijden
• 3 onderrollen met dubbele flenzen
• Twee rijsnelheden 2,2 en 4,2Km/h.
• Uitschuifbare onderwagen 980mm tot 1.300 mm
• Bodemvrijheid 205mm
• Dozerblad eenvoudig handmatig te verbreden.

VEILIGHEID:
• ROPS/FOPS canopy
• Tankdop afgeschermd
• 2 werklampen in de canopy en 1 werklamp op de giek
• Machine voorzien van veiligheidskeuring

HYDRAULISCH SYSTEEM:
• Servo-bediening
• Standaard 2 hydraulische functies, dubbelwerkend.   

Bijvoorbeeld ten behoeve van sloopsorteergrijper, 
kantelbak en sloophamer.

• Drukloze retour



opTIonElE  
UITrUsTInG 

Er zijn diverse opties verkrijgbaar, zoals:
• Extra werklampen (led). 
• Machine in bedrijfskleuren spuiten.
• Slangbreukbeveiliging op arm- en hefcilinder. 
• Elektrische aandrijving.

Dit is slechts een selectie uit de omvangrijke optielijst 
van de TB215R. Neem contact op met uw Account 
Manager om uw specifieke wensen te bespreken.



BEREIKBAARHEID
De motorruimte is bereikbaar via de achterzijde. 
De wijd geopende achterklep geeft toegang tot de 
belangrijkste servicepunten.

De vetspuit is makkelijk bereikbaar via een handig 
opbergsteun aan de buitenzijde van de machine.

onDErHoUD 
En sErVICE

de motor en filters zijn maKKelijK 

BereiKBaar via de motorKap aan 

de acHterzijde van de macHine.

TAKEUCHI ORIGINAL PARTS
Om uw Takeuchi in optimale conditie te houden 
adviseert Verhoeven originele Takeuchi onderdelen.
Deze onderdelen zijn uniek voor deze machines 
ontwikkeld en voldoen aan de hoge kwaliteiten
veiligheidseisen die door de fabrikant worden 
gesteld. Het leveringsprogramma omvat onder
meer filters (t.b.v. motor, lucht, brandstof, hydrauliek), 
afdichtingen en olie (t.b.v. motor en hydrauliek).
 

   “MEnsEnWErK MET  
     ooG Voor DETAIl”



   “MEnsEnWErK MET  
     ooG Voor DETAIl”





HUUr En lEAsE
HUUR
Bij Verhoeven kunt u uiteraard een nieuwe of 
gebruikte machine kopen. Daarnaast is er de
mogelijkheid om een machine voor korte of 
langere tijd te huren.
  
LEASE
Wij kunnen u in samenwerking met diverse 
leasemaatschappijen de best passende 
leaseconstructie aanbieden. Mogelijke leasevormen 
zijn financiële lease en operationele lease, 
afhankelijk van uw specifieke behoeften. 
Immers: grotere uitgaven komen niet altijd op het juiste 
moment en u wilt uw kredietlijnen bij uw bank liever 
intact houden. Als u gebruik maakt van de financiële 
oplossingen via Verhoeven kiest u voor snelheid, 
flexibiliteit en op maat gemaakte betalingsschema’s.

Kijk voor meer informatie op:
www.verecoverhuur.com

“slIMME HUUr En  
   lEAsE oplossInGEn”



VEIlIGHEID
Takeuchi staat mede bekend om haar focus op veiligheid, 
dit heeft geleid tot de volgende veiligheidsvoorzieningen:

• ROPS (Roll Over Protective Structure) FOPS
(Falling Objects Protective Structure) canopy.

• Veiligheidssignalering systeem (hoorbaar en visueel)
in geval van het wegvallen van de motoroliedruk of
een te grote toename van de motortemperatuur.

• Stoel met veiligheidsgordel.
• Uitstekend zicht op het werkveld.
• Tankdop brandstoftank weggewerkt in achter 

afsluitbare kap.
• Standaard verlichting.

De hydraulisch uitschuifbare onderwagen zorgt voor 
een stabiele en flexibele inzet ook in nauwe ruimtes.

• Shortpitch rubbertracks voor trillingsvrij rijden.
• 3 onderrollen met dubbele flenzen.
• Twee rijsnelheden 2,2 en 4,2 Km/h.
• Trackbreedte 230 mm.

onDErWAGEn

Brede onderwagen

Smalle onderwagen

“AlTIjD onZE foCUs op VEIlIGHEID”



“CoMpACT, sTABIEl  
En MAKKElIjK TE  
VErplAATsEn”



UITrUsTInGssTUKKEn
voor de tB215r is een uitGeBreid leverproGramma uitrustinGsstuKKen. vraaG ernaar Bij uw verKoper.

GEsCHIKT Voor ElKE KlUs 
UITRUSTING
Een Takeuchi is een complete machine die oplossingen 
biedt precies zoals u dat wenst en met een uitrusting 
die daarbij past. Verhoeven biedt een zeer uitgebreid 
programma uitrustingsstukken aan die uw Takeuchi 
nog breder inzetbaar maken.



TECHnIsCHE spECIfICATIEs

Gewicht Cabine Cabine 

Machine gewicht kg 1,500

Motor

Merk Yanmar

Model 3TNV70-PTB1R

Aantal cilinders 3 cilinder

Vermogen Pk / kW 14,6 / 10,9

Inhoud brandstoftank L 22

Prestaties

Rijsnelheden (op rubbertracks) Km/h 2,2 / 4,2

Aantal omwentelingen bovenwagen min 9,2

Maximale hellingshoek graden 30

Rijwerk

Tracks rubber (standaard) / staal (optioneel)

Trackbreedte mm 230

Gronddruk kPa 26,2

Hydraulisch systeem

Type pompen 2x variabel + 2x tandwielen

Drukken MPa 2 x 21 + 1 x 20 + 1 x 3,4

Opbrengst L / min 2 x 16,8 + 1 x 10,8 + 1 x 6,5

Service poort 1 L / min 33,6

Service poort 1 MPa 21

Veiligheid

ROPS / FOPS ROPS / FOPS



capaciteiten
TECHnIsCHE spECIfICATIEs

CAPACITEITEN

A 3815

B 3760

C 2190

D 1780

E 2705

F 3430

G 2400

H 835

J 215

K 210



maatvoerinGen
TECHnIsCHE spECIfICATIEs

MAATVOERINGEN

A 3445

B 980

C 2345

D 720

E 460

F 1155

G 1520

H 980

H2 1300

J 230

K 205

L 1450

M 1185

P 395

Q 555

R 980

R2 1300

S 250

T 2725

U 855

V 70°

W 50°



THUIs  
op ElK
TErrEIn

www.verhoevenbv.cominfo@verhoevenbv.com

Uw wederverkoper:

Vestiging Maarheeze
Den Engelsman 2
6026 RB Maarheeze (NL)
Tel.: +31 495 59 66 66
Fax: +31 495 59 66 99

Vestiging Zeewolde
Oogstweg 15
3899 BJ Zeewolde (NL)
Tel.: +31 36 522 99 55
Fax: +31 36 522 12 29

Vestiging Ninove
Nederwijk Oost 278
9400 Ninove (B)
Tel.: +32 54 33 81 11
Fax: +32 54 34 18 10

Voor meer informatie over het Takeuchi leveringsprogramma of de andere productgroepen: uitrustingsstukken, rijwerk & rubbertracks, 

Verhoeven Service kunt u contact opnemen met één van onderstaande vestigingen of raadpleeg de website.
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