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TAKEUCHI
TAKEUCHI
TB260
5.800 KG

“BEDIENINGSG
COMFORTABE

Intuïtief bedienings
bedieningsgemak

UCHI

Diverse luchtuitstroomopeningen

CABINE
Als de machinist een prettig en comfortabel werk
klimaat heeft, draagt dit in belangrijke mate bij aan
een hogere productiviteit. Dit hebben de engineers

De 5.800 kg zware TB260 is een compleet nieuwe

van Takeuchi als uitgangspunt genomen voor het

machine in het leveringsprogramma van Takeuchi.

ontwerp van de ruime cabine en bedieningselementen,

Hij wordt gepositioneerd tussen de types TB 250

klimaatbeheersing en stoelkeuze.

en TB 290.

Verder beschikt de cabine over joysticks met propor

De nieuwe TB260 is geheel nieuw ontworpen en

tionele bediening voor de extra functies. Op de

heeft belangrijke kenmerken van de grotere TB290

complete en gebruikersvriendelijke boordcomputer

meegekregen. Een aantal zaken die meteen opvallen

zijn de belangrijkste gegevens afleesbaar zoals motor

zijn de ruime cabine met comfortabele instap,

en hydrauliektemperatuur en brandstoftankinhoud.

de complete standaarduitvoering en de grote

Ook kunnen de liters van de extra hydraulische functies

opbreekkracht van de machine.

worden ingesteld door middel van deze monitor.

TING
ARM EN GIEK
• Einddemping in hef, arm en zwenkcilinder.
• Lange graafarm 1.780 mm.
• Totaal bereik 6.300 mm.
• Pennen en bussen met grote diameter
en breed draagvlak.
ONDERWAGEN
• 5 onderrollen met dubbelgeleiding en
1 bovenrol per zijde.
• Rubber tracks “short pitch” voor trillingvrij rijden,
400 mm breed.
• Twee rijsnelheden (2,9 en 5,0 Km/h).
• Tweede rijsnelheid instelbaar op joystick.

• Gasgeveerde, opklapbare, vergrendelbare voorruit,

OPTIONELE
UITRUSTING

voorzien van ruitensproeier en ruitenwisser.
• Opbergruimte met gekoelde flessenhouder.
• 12V aansluiting.
• Ergonomisch gevormde Joysticks met proportionele
bediening.
• Bedieningschakelaars centraal gegroepeerd.
HYDRAULISCH SYSTEEM
• Twee extra functies proportioneel bedienbaar.
• Enkelwerkend circuit t.b.v. hamer met
vasthoudfunctie.
• Drukloze retour t.b.v. hamer of trilplaat.
• Meerdere functies (simultaan werken) tegelijk
bedienen en daarbij rechtuit rijden is mogelijk.
Dit is slechts een selectie uit de omvangrijke optielijst
van de TB260. Neem contact op met uw Account
Manager om uw specifieke wensen te bespreken.

NWERK MET
OR 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

DE MOTOR EN FILTERS ZIJN MAKKELIJK BEREIKBAAR

langere tijd te huren.

VIA DE MOTORKAP AAN DE ACHTERZIJDE VAN DE
MACHINE. DE AIRCO CONDENSOR IS WEGKLAPBAAR,

LEASE

HIERDOOR ZIJN DE KOELERS MAKKELIJK TE REINIGEN.

Wij kunnen u in samenwerking met diverse

ZO WORDT (DAGELIJKS) ONDERHOUD EENVOUDIG EN

leasemaatschappijen de best passende lease

SNEL UITVOERBAAR.

constructie 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

TAKEUCHI ORIGINAL PARTS

u wilt uw kredietlijnen bij uw bank liever intact

Om uw Takeuchi in optimale conditie te houden

houden. Als u gebruik maakt van de financiële

adviseert Verhoeven originele Takeuchi onderdelen.

oplossingen via Verhoeven kiest u voor snelheid,

Deze onderdelen zijn uniek voor deze machines

flexibiliteit en op maat gemaakte betalingsschema’s.

ontwikkeld en voldoen aan de hoge kwaliteit
en 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).

BEREIKBAARHEID
Het royale serviceluik aan de rechterzijde is
gemakkelijk te openen door de gemonteerde
gasveer. Alle componenten zoals het ventielenblok
en hydrauliekslangen zijn zeer goed bereikbaar.
Ook is hier het ruitensproeier reservoir gemonteerd.
De brandstofvulpomp is eenvoudig bereikbaar.
De machines van Takeuchi staan bekend om hun
zeer betrouwbare en storingsvrije inzet, jaar in jaar
uit. Zo heeft de TB260 een onderhoud interval
van 250 draaiuren.

“SLIMME
LEASE OPL

US OP VEILIGHEID”

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Gewicht
Machine gewicht

kg

Motor
Merk
Model
Aantal cilinders
Vermogen
Maximum koppel omw. / min.

ONDERWAGEN

PK / kW
Nm

Motor inhoud

cc

Koelwater capaciteit

L

Motorolie

L

Inhoud brandstoftank

L

Elektrisch systeem

V/A

De eindaandrijvingen van de machine zijn voorzien
van planetaire reductiekasten welke automatisch
terugschakelen bij hoge belasting. Op de onderwagen
zijn per kant vijf looprollen gemonteerd, welke ieder
voorzien zijn van drie flenzen, om de stabiliteit en het
rijcomfort te verhogen.

Prestaties
Rijsnelheden (op rubbertracks)
Aantal omwentelingen bovenwagen
Maximale hellingshoek

Km / h
min
graden

Maximale uitbreekkracht standaard bak

kN

Maximale indringkracht arm

kN

Rijwerk
Tracks
Trackbreedte
Gronddruk

EN
A UITRUSTINGSSTUKKEN. VRAAG ERNAAR BIJ UW VERKOPER.

mm
kg/cm²

Hydraulisch systeem
Type pompen
Drukken
Opbrengst

Bar
L / min

Zwenk motor
Hydrauliek olie capaciteit (service poort 1)

L / min / B

Hydrauliek olie capaciteit (service poort 2)

L / min / B

Service poort 4
Veiligheid
ROPS / FOPS

L / min

TECHNISCHE SPECIFICATIES
MAATVOERINGEN

CAPACITEITEN

A

6300

B

6155

C

3900

D

2830

E

4175

F

5835

G

4115

H

1465

J

430

K

430
MAATVOERINGEN

A

5540

B

1870

C

2600

D

1300

E

635

F

2050

G

2575

H

2000

J

400

K

330

L

2390

M

1945

P

655

Q

785

R

2000

S

430

T

4240

U

1870

V

78º

W

55º

X

6110

THUIS
OP ELK
TERREIN

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.

Vestiging Maarheeze

Vestiging Zeewolde

Vestiging Ninove

Den Engelsman 2

Oogstweg 15

Nederwijk Oost 278

6026 RB Maarheeze (NL)

3899 BJ Zeewolde (NL)

9400 Ninove (B)

Tel.: +31 495 59 66 66

Tel.: +31 36 522 99 55

Tel.: +32 54 33 81 11

Fax: +31 495 59 66 99

Fax: +31 36 522 12 29

Fax: +32 54 34 18 10

Uw wederverkoper:

VERKOOP

• VERHUUR • TWEEDEHANDS •

SERVICES

EUROTRADING MORTIER
Torhoutbaan 181 - 8480 ICHTEGEM
Tel. 050 21 73 60 - Fax 050 21 61 33

www.eurotradingmortier.be

info@verhoevenbv.com

www.verhoevenbv.com

