
EMELJE ELVÁRÁSAIT
Kramer teleszkópos rakodógépek egészen 
9 méteres rakodási magasságig
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A nagy múltú Kramer márkanév alatt a Kramer-Werke GmbH nagy fordulékonyságú, 
jó terepjáró képességű és hatékony, kompakt homlokrakodókat, homlokrakodókat 
teleszkópos gémmel és teleszkópos rakodókat fejleszt és gyárt a mezőgazdaság 
számára. A cég több mint 90 éves történetének elején a vállalat gyorsan szerzett jó nevet 
mint traktorgyártó. Ma a Kramer-Werke GmbH egy termelő, középméretű vállalat, amely 
nemcsak a saját kutatásra és fejlesztésre fordít sokat, hanem az anyagmozgatáshoz is 
széles választékot kínál. A Kramer gyár összes terméke kiemelkedik a kifejlett technikájával 
és a kimagasló minőségével. A Kramer gépeire jellemző összkerék kormányzással a cég 
vezető helyet foglal el Európában. A vállalat folyamatos sikereinek köszönhetően 2012 óta 
ismét gyárt mezőgazdasági gépeket, a jövő biztos alapokon áll.

Teleszkópos rakodó a professzionális mezőgazdaság számára  
Elérhető az Ön KRAMER importőrénél

Az összes teleszkópos rakodó áttekintése:

Nagy terhelhetőség 

Köszönhetően a nagy emelési kapaci-
tásnak, a mi teleszkópos rakodóink ab-
ban segítenek, hogy megvalósítsák a 
gyors és nagymértékű anyagmozgatást. 

Smart Handling 

A „Smart Handling” intelligens kezelőt 
segítő rendszer biztonságos, komfortos 
és egyben hatékony munkavégzést tesz 
lehetővé a három üzemmódjával.

ecospeed & ecospeedPRO

Az ecospeed & ecospeedPRO váltóval 
rendelkező gépek álló helyzetből max. 
40 km/h sebességre egyetlen váltás 
nélkül gyorsulnak fel.

Optimális fördulókör

A fordulékony teleszkópos gép alkal-
mazása szűk udvarokon is lehetséges.

Tökéletesen egymásra hangolva 

KT276 KT306 KT307KT356 KT357 KT407
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A Kramerrel a biztonságos oldalon
A nagy múltú Kramer márka sok éve jelen van a piacon, és ezalatt a neve összeforrt egy különös értékkel: a biztonsaggal. 
Az innovatív gépek jó minősége itt csak egy szempont. A Kramer mint vállalat is biztonságos választás az ügyfelek számára, 
mivel a tapasztalata és innovációs ereje gondoskodik a befektetések jövőjéről és biztonságáról. Egyszóval a Kramerrel 
mindig a biztonságos oldalon áll: „Kramer – on the safe side!“

KT507KT447 KT557 KT429 KT559
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Teleszkópos rakodó homlokrakodó tulajdonságokkal
Kitűnően felkészítve a mezőgazdaságban történő használathoz

Már a kezdetben is a Kramer teleszkópos rakodók mezőgazdasági felhasználása jelentette a legnagyobb kihívást a fejlesztői munkák 
során. A homlokrakodók fejlesztésekor szerzett know-how alapozta meg a gépek következetes masszívságát és megbízhatóságát. Ezt 
tökéletesen észre lehet venni a csavarodásnak tökéletesen ellenálló alváznál, amely a zárt konstrukciójának és vastag anyaghasználatának 
köszönhetően nagy terhet is biztonságosan képes megemelni. 

A KT447 típustól kezdve a teleszkópos kart egy oldalsó gémvezető is megtámasztja, hogy a rakodás közben keletkező erőket el lehessen 
vezetni az alvázba. Épp úgy mint az alváz, az összes többi részegység is, mint például a hidak, a meghajtás, a hidraulika rendszer, a 
teleszkópkar, valamint a felvevő fej is a kemény mezőgazdasági munkákhoz lett optimalizálva. 
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Rugalmasság a felhasználásban 
Emelje elvárásait minden területen

A Kramer teleszkópos rakodóval probléma mentesen el tudja végezni a napi munkálatokat. Eközben a gépek nem csak 
impozáns teljesítménnyel, hanem alapfelszereltségű kezelősegítő rendszerrel, valamint kényelmes és maximálisan ergonomikus 
kabinkialakítással is Önt szolgálják.

Elismerésre méltó robusztusság

A teleszkópos rakodókra a robusztusság és hosszú élettartam 
tekintetében nyugodtan hagyatkozhat. Döntően járul hozzá ehhez 
a teleszkópkar lengéscsillapítója. Az emelő, billentő és kitoló 
munkahengerek véghelyzeti csillapítással vannak felszerelve, ezek 
fogják fel a nyomáscsúcsokat a hidraulika rendszerben és a gép 
rángatását – így optimálisan védik a kezelőt és a gépet az erős 
igénybevételtől.

Lenyűgözően sokoldalú

A teleszkópos rakodóink tökéletes segítőtársak. Akár szalmabálát 
felhalmozni, anyagokat rakodni vagy állatokat takarmányozni, a mi 
nagy teljesítményű mindentudóink és a velük felvehető eszközök nagy 
választékával minden feladatot gyorsan megoldanak. A teleszkópos 
rakodók ezen felül egy egész sor további opcióval egészíthetők ki. 
Így a teleszkópos rakodók pontosan az Ön igényeihez igazíthatók, 
hogy sokoldalúan alkalmazhatók legyenek.

Meggyőző hatékonyság

Sok anyagot minél kevesebb idő alatt megmozgatni, erre a célra 
készítjük a Kramer teleszkópos rakodókat. A kényelmes kezelés 
mellett a kezelősegítő „Smart Handling” rendszer biztosítja a hatékony 
és pontos anyagmozgatást. A rendszer három üzemmódot kínál 
annak érdekében, hogy a kezelőt minden helyzetben segíteni tudja. 
Ezen túlmenően a gép alapfelszereltségként kínál egy finoman, 
fokozatmentesen működő meghajtást, amelyik erőmegszakítás 
nélkül képes álló helyzetből a maximális sebességre gyorsítani. A 
gépek fel vannak szerelve egy adapter visszavezető automatikával, 
valamint egy rázó funkcióval, annak érdekében, hogy a 
rakodóciklusokat még jobban le lehessen rövidíteni.
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Kezelősegítő rendszer - Smart Driving 
A motor fordulatszámának csökkentése maximális sebességnél

Az intelligens „Smart Driving” motor fordulatszám csökkentés 
a maximális sebesség elérésekor a motor fordulatszámát a 
meghajtás teljesítményigényéhez igazítja. Ezáltal a menetzaj, 
az üzemanyag fogyasztás, valamint az egyes alkatrészek 
terhelése lecsökken. Ecospeed váltóval felszerelt gépek esetén 
a fordulatszámot 2000 fordulat/percre lehet csökkenteni, 
ecospeedPRO modelleknél pedig 1550 fordulat/percre.
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Kezelősegítő rendszer - Smart Loading 
Adapter visszavezető automatika a gyorsabb rakodás érdekében

Az adapter visszavezető „Smart Loading“ automatika és rázó funkció a gyorsabb rakodást 
szolgálja kisebb anyagveszteség és kisebb esélyben előforduló adapter vagy gém sérülés 
mellett.

Az adapter memória segítségével az eszközünket bármilyen pozícióból egy gombnyomásra 
visszavezethetjük a megtanított állásba. Ezáltal a rakodás és rakatkészítés munkaideje 
lerövidül és a kezelőnek is kevesebb dologra kell figyelnie.

Annak érdekében, hogy a kanalat ragadós anyag használata esetén is gyorsan ki lehessen 
üríteni vagy hogy a szalmát és a silót pontosan lehessen adagolni, a kezelőnek rázó funkció 
áll a rendelkezésére. Az eszközünk a gombkombináció megnyomásakor a kiindulási 
pozícióban elkezd rázkódni annak érdekében, hogy a ragadós anyagok, mint például a 
trágya, siló vagy komposzt gond nélkül kiürüljön az adapterünkből.

07
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Kezelősegítő rendszer - Smart Handling  
Minden ellenőrzés alatt, még véghelyzetekben is

Maximális hasznos terhelés, teljesen kitolt teleszkópkar, a motor fordulatszáma a maximumon 
- a Smart Handling túlterhelés-védelem mindenkor ura a helyzetnek. Az intelligens kezelősegítő 
rendszer egyrészről meggátolja, hogy teher a túlterhelés állapotába kerüljön és ezáltal a gép 
hosszirányban felborulhasson. Másrészről leveszi a vezető válláról a sok rutin feladatot, mint pl. 
a teleszkópkar ki- és behúzását és így munkája fontos részére koncentrálhasson.

A három üzemmód magyarázata

08

Kanál üzemmód Raklapvilla üzemmód

A rakodóberendezés leengedésekor a teleszkópkar 
automatikusan behúzásra kerül. Ez által a rakomány a 
lehető legközelebb kerül a járműhöz és még maximális teher 
esetén sem alakulhat ki kritikus helyzet. A kanál üzemmód 
ideális ömlesztett anyagok rakodása esetén.

A rakodóberendezés emelése és leengedése esetén az 
eszközünk egy függőleges vonal mentén mozog fel és le, ez 
azt jelenti, hogy a teleszkópkar automatikusan kinyúlik és 
behúzódik és a rakomány egyenes vonalban mozog fel és 
le. Ez által a rakomány mindig biztonságos tartományban 
marad és a rakodás nagy magasságban leegyszerűsödik.
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Kézi üzemmód Kezelés Joystickkal

Kézi üzemmódban a gép nem hajt végre a gém esetében 
automatikus mozgásokat. A túlterhelés-védelem természetesen 
továbbra is aktív és megállítja a rakodóberendezést amint 
a túlterhelés eléri a határértéket. Ennél a pontnál csak a 
teleszkóp kar behúzása, a rakodóberendezés megemelése 
és a szerelvény kibillentése lehetséges.

Egy ergonomikus kiképzésű joystickkal a gép teljes 
irányítását a kezében tarthatja. 17 funkcióval elvégezheti 
a fontos feladatokat, anélkül, hogy el kellene engednie a 
joystickot. A KT276-KT407-es modellek esetében a 
joystickot a kabin konzoljára erősítették, a KT447-KT559-
es teljesítménykategóriájú modellek esetében pedig a 
vezetőüléshez rögzítették.

Smart Handling - egyszerűen válassza ki

Az üzemmód választás egy három állású kapcsolóval történik (jobb oldali kép). A túlterhelés 
esetén annak rövid áthidalása érdekében a bal nyomókapcsolót folyamatosan nyomva kell 
tartani.

 Kézi üzemmódRaklapvilla üzemmód Kanál üzemmód
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Válassza ki egyszerűen a megfelelőt
Fedezze fel a Kramer teleszkópos rakodóinak termékpalettáját

10

A kompakt gép (KT276)

A 2 méteres magasságnál és a 2 méteres 
szélességnél kisebb méretnek köszönhetően 
a gépet könnyen használhatja szűk helyeken 
és istállókban. A gép fejlesztésekor nagy 
hangsúlyt fektettünk a gép kompaktságára 
úgy, hogy közben megőrizzük a tipikus 
Kramer értékeket, mint megbízhatóság, 
sokoldalúság és hatékonyság. Épp úgy, 
mint a nagy modellek a KT276 is rendelkezik 
a Smart Handling üzemmóddal. A jármű 
összes részegységét maximális toló- és 
emelőerő végrehajtásához terveztük.

Egy gazdaság mindentudói a sokoldalú felhasználáshoz (KT306 – KT407)

A gazdaság mindenesei, köszönhetően a magas hasznos terhelésnek, verhetetlen fordulékonyságnak, dinamikus 
összkerékhajtásnak és az alacsony menetsúlynak ezek kombinációjának egy sokoldalúan felhasználható fegyverek minden 
folyamatban. Egy sokrétű alapfelszereltség által és a széles opciós kínálaton keresztül ezt a géposztályt az összes gazdaság 
igényéhez hozzá lehet igazítani.
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A különösen profi igénybevétel teljesítménykategóriája (KT447 – KT559)

Ennek a géposztálynak a tervezésekor a mezőgazdaságban történő professzionális felhasználását egy alaposan átgondolt 
felszereltséggel egészítettük ki. Így itt a Load Sensing hidraulika, az ecospeed illetve az ecospeedPRO váltók és az első tengelyen 
100%-ban összezárható és kapcsolható differenciálzár az alapfelszereltséghez tartozik. Ezen túlmenően szintén egy széles 
adapterkínálat áll rendelkezésre, ami minden igényt kielégít.

9 m
Rakodási  

magasságig
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Munkahidraulika 
Kombinálható mozgásfolyamatok, 
hála a LUDV technikának

Jobb kilátás 
Két különböző járműmagassággal 
kapható (1,98 m/2,10 m)

A kompakt gép a teleszkópos rakodók között KT276 
Leleményesség, még a motorháztető alatt is

Kompakt méretek 
2 m alatti jáműszélesség és -magasság

Számtalan opció 
Mint pl. hárompontos felvevők a hátsó részen,  
nyomásmentes visszafolyó ág stb.

Nagy teljesítményű motor 
Kohler 55,4 kW/75LE  
DOC-val (IIIB károsanyag kibocsátás)

Sokféle abroncsozási lehetőség 
Maximálisan 20 colos abronccsal

Három féle kormányzás 
Alap felszerelésként összkerék-,  
oldalazó és elsőtengely kormányzás

Mindegy, hogy a kompakt méretet vagy a legnagyobb teljesítményt választja igényei 
kielégítésére - az összes modellt a gazdaság sokoldalú feladatainak megoldására 
terveztük. Itt a teleszkópos rakodók a kiemelkedő használhatóságukkal és műszaki 
leleményességükkel tűnnek ki. Emelje elvárásait.

12
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Megemelt kabin az optimális 
kilátás érdekében (+120 mm)

Hátul hidraulikus hárompontos 
felfüggesztés és kardántengely 
540 U/min

2 x 2 méteres kategória

1,98 m

2,10 m

Masszív hidraulikus felvevőfej 
A homlokrakodókról továbbfejlesztve

Smart Handling 
Túlterheltség elleni biztosítás magas termelékenységgel párosítva

Típus összefoglalás

Munkahidraulika teljesítményfüggő 
átfolyás szabályzással 
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Modern műszerfal 7“-LCD kijelzővel, multifunkciós 
joystickkal, egyszerű kezelhetőséggel a kellemes 
irányíthatósághoz

Csavarodásmentes alváz 
A felmerülő erők elnyelésére akalmas oldalsó 
támasztással a teleszkópkar számára a KT447 - KT559-
es modelleknél

Nagy terhelésre alkalmas tengelyek 
a jármű hosszú élettartamához

A gazdaság mindentudói és a legnagyobb gépek KT306 -  KT559 ategória 
Robusztus, sokoldalú és hatékony a legkisebb részletekig

Nyomásmentesítés 3. vezérlőkörön

Állítható lépcsőfokok

A csúszóelemek 
egyszerűen cserélhetők

Rakhely a hátsó sulyokban  
(KT447 - KT559)

HU_KA_EMENA_BRO_TH_KA.EMEA.10268.V02.HU.indd   14 18.12.18   12:55



15

Teleszkópkar 
Lengéscsillapítással és véghelyzet csillapítással az összes munkahengerben

Nagy, szélesen nyíló motorháztető  
az egyszerű karbantartáshoz

Nagy teljesítményű munkahidraulika  
Load Sensinggel és max. 187 l/min szivattyúval a leggyorsabb munkaütemhez

Smart Handling 
Túlterheltség elleni biztosítás magas termelékenységgel párosítva

Nagy teljesítményű Deutz motorok 
Maximálisan 115 kW (156LE) teljesítménnyel

A gazdaság mindentudói és a legnagyobb gépek KT306 -  KT559 ategória 
Robusztus, sokoldalú és hatékony a legkisebb részletekig Masszív hidraulikus felvevőfej 

Négy csatlakozó ponttal (mindegyik 50 mm átmérővel) 
az adapter tökéletes felfekvéséhez

Fokozatmentes meghajtás 
a finom munkához és a magas tolóerőhöz

Fordulatszám csökkentés alap felszerelésként  
ecospeed és ecospeedPRO  

esetén, a vezető és a gép kímélése érdekében
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Sokrétű feladatok 
Mindig a megfelelő adapterrel
Sokrétű feladatok
Mindig a megfelelő adapterrel

Villámgyors eszközcsere

Teljesen mindegy, hogy munka közben milyen feladattal találkozik: Eszközeivel mindig uralhatja 
a helyzetet, köszönhetően a robusztus felvevőfej rendszernek minden feladathoz felakaszthatja 
a Kramer teleszkópos rakodóra a megfelelő adaptert.

Hogy melyik adapterre van szüksége, Ön döntheti el az igényeknek megfelelően. A cserélhető 
munkaszerszámainkról többet tudhat meg itt: www.kramer.de/attachments
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Hidraulikus gyorscsatlakozó rendszer 
Kész bármit felvenni

A Kramer felvevő rendszerének évtizedes tradíciója természetesen a teleszkópos rakodók esetében is folytatódik. A megerősített 
építési mód mellett a felvevőfejünk 50 mm átmérőjű felvevő és lezáró retesszel rendelkezik, ami az összes szerelvényt a legkisebb 
kopás mellett képes felvenni és rögzíteni. 

Eszközünket egy erős munkahenger segítségével hidraulikusan biztosíthatjuk. Hidraulikus reteszelésnél az adaptert kényelmesen, 2 kezes 
irányítással tudjuk a fülkéből kicserélni. A hidraulikus bekötések közvetlenül a felvevő fejen találhatóak. Ezáltal könnyen elérhetőek és a 
hidraulikus tömlők leszakítása sem fordulhat elő. A csatlakozásokat a sérülések ellen egy fémlap védi. Abból a célból, hogy hidraulikus 
szerelvények fel- és leszerelése még gyorsabban menjen, a gép fel van szerelve egy harmadik vezérlőkör nyomásmentesítőjével, valamint 
kérhető központosított cseretömbbel is. Több hidraulika funkcióval rendelkező eszközöknél a teleszkópos rakodót fel lehet szerelni egy 
további hidraulikakörrel, egy nyomásmentes visszafolyó és résolaj ággal.
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Kényelmes munkahely 
Kint minden szem előtt

A Kramer teleszkópos rakodó fülkéjét a kezelők igényei alapján terveztük meg. Itt a 
funkcionalitást, az ergonómiát és a kezelő kényelmét helyeztük előtérbe a fejlesztéskor.

A komfort a beszállásnál kezdődik, a csúszásmentes egyedileg beállítható lépcsőkkel. 
Belülről a fülke a nagy helykínálattal és kiváló panorámakilátással tűnik ki. És sok részlet, 
mit például a több fokozatú ablaktörlő, a magasság és szög szempontjából is állítható 
kormányoszlop, a hűthető tárolórekesz vagy a Bluetoothos rádiókészülék kihangosítóval. A 
légkondicionálóval és légrugós kezelőüléssel pihentető a hosszabb munkavégzés is. 
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Műszakilag példátlan 
Egyszerű kezelés – Innovatív Kabindizájn 

A teleszkópos rakodó egy modern 
7 colos LCD kijelzővel rendelkezik. A 
kijelző felépítése egyszerű és intuitív. 
Az összes fontos járműadat és 
funkció a főmenüben található meg. 
A fényerőt az egyéni igényekhez 
lehet beállítani.

A gép fel lett szerelve egy úgy nevezett 
Jog Diallal. Ezzel az összes fontos 
gépbeállítást, mint például az összes 
vezérlőkör olajszállítási mennyiségét, 
kényelmesen el lehet végezni. A 
legfontosabb üzemadatokat a vezető 
kívánsága szerint a forgó és 
nyomókerékkel meg lehet jeleníteni és 
beállítani.

A kijelzőn és a Jog Dialon keresztül le-
het a munkahidraulika sebességét az 
emelőkar emeléséhez és süllyeszté-
séhez, valamint a szerelvények be- és 
kibillentéséhez három fokozatban állí-
tani. Ez által a vezető mindig ki tudja 
választani a megfelelő mértéket se-
besség és pontosság között.

Egy ergonomikus kiképzésű joystic-
kkal a teljes gépet a kezében tarthat-
ja. A joystick maximális 17 funkciójá-
val a legfontosabb gépfunciókat egy 
kézben tartja.

Egy ergonomikus kiképzésű 
joystickkel az teljes gépet a 
kezében tarthatja. A joystick max. 
16 funkciójával a legfontosabb 
gépfunciókat egy kézben tartja.

A gép összes kapcsolója és gombja 
színekkel lett megjelölve, annak 
érdekében, hogy a vezető a keresett 
funkciót gyorsabban megtalálja. A 
biztonsági funkciók kapcsolói pirosak, 
a hidraulikáé zöldek, az elektronikáé 
szürkék és a hajtásé kékek. 
Hogy sötétben is mindig a helyes 
kapcsolót használja a kezelőelemek 
háttérvilágítással rendelkeznek.

Mindig minden látható: Az összes 
Kramer teleszkópos rakodó kereszt-
merevítő nélküli szélvédővel rendel-
kezik. A szélvédőt a lehető legjobban 
kiterjesztettük fent is és lent is, annak 
érdekében, hogy a vezető adaptercse-
re esetén azonnal láthassa a reteszelő 
csapszeget és az eszközünk maximá-
lis rakodómagasság esetén is látható 
legyen.

Jog Dial Hidraulika sebességKijelző

Joystick Kapcsolók kialakítása Panorámaszélvédő
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Fokozatmentesen és gazdaságosan 
A Kramer nagy sebességű váltói

Az összes Kramer teleszkópos rakodót egy elektromosan vezérelt hidrosztatikus 
sebességváltó üzemelteti. Ez által érhető el a legjobb vezetői kényelem és 
a maximális tolóerő egy sebességváltón belül és így szolgálják Önt minden 
helyzetben. A hidrosztatikus egység nagy dőlésszöge által a gép állóhelyzetből 
a maximális 40 km/h sebességre egy kapcsolással gyorsul. Hála ennek a 
technikának termelékenysége megnövekszik és ezzel egyidőben csökken az 
üzemanyag költsége és a munkaidő.

Modelltől függően a teleszkópos rakodókat különböző sebességváltóval lehet 
felszerelni. A KT276-os kompakt gépet és a KT306 - KT307-es telepi mindenes 
modelleket alap esetben egy robusztus hidrosztatikus egységgel szereltük fel, 
amellyel max. 30 km/h sebességet tudnak elérni.

A KT356, KT357 és KT407-es teleszkópos rakodók már egy nagy dőlésszögű 
ecospeed hidrosztatikus sebességváltóval vannak felszerelve, amivel a jármű 
40 km/h sebességet képes elérni.

A KT447-KT559-es teljesítménykategóriájú gépek esetében vagy az 
ecospeed váltó vagy az új ecospeedPRO váltó kerül beszerelésre. Ez egy 
megemelt tolóerőn és a Smart Driving fordulatszám csökkentő rendszeren 
keresztül tovább tökéletesedik. A legmagasabb tolóerő igényű ügyfelek számára 
a KT447, KT557 és KT559-es modellekhez egy nagyobb áttétellel rendelkező 
nagyobb erőt kiváltó váltót is kínálunk.

Három választható sebességfokozat

A sebességfokozatokat menet közben egyszerűen lehet váltani. A váltást kényelmesen két gombbal lehet elvégezni a joystickon és 
a 7 colos kijelzőn rögtön megjelenik a megfelelő szimbólum (lásd: lent). A három menetfokozaton túlmenően rendelkezésre áll egy 
lassúmenet elektromosan vezérelt kézigázzal.

Nyúl: 40 km/h
(0 - 30/0 - 20 km/h)

Teknősbéka: 0 - 15 km/hCsiga: 0 - 7 km/h

40 km/h  végsebességig  
váltás nélkül 

HU_KA_EMENA_BRO_TH_KA.EMEA.10268.V02.HU.indd   20 18.12.18   12:55



21

A maximális meghajtóteljesítmény eléréséért minimális üzemanyagfelhasználással, az összes géphez a megfelelő motort választottuk. A 
KT276-t az 55 kW-os Kohler KDI 2504 TCR hajtja meg. A KT306-KT507-es modelleket 100 kW-os Deutz TCD 3.6 és a két csúcsmodellt, 
a KT557 és a KT559-est pedig a még erősebb 115 kW-os, szintén Deutz TCD 4.1 motorral szereltük fel.

A kipufogógáz utókezelése Kohler KDI 2504 TCR Motor esetében egy DOC (Dízel-oxidációs katalizátor)-al történik és ez által teljesíti a 
IIIB kipufogógáz lépcsőt. A Deutz TCD 3.6 teljesíti a IV kipufogógáz lépcsőt DOC-val és az SCR technológiával (Szelektív katalitikus reaktor) 
valamint opcionálisan kérhető egy dízel részecskeszűrővel (DPF). A még erősebb Deutz TDC 4.1 alapfelszerelésként DOC, DPF és SCR 
rendszerrel lett felszerelve.

Nagy teljesítményű motorok 
Minden felhasználáshoz, csökkentett fogyasztással

Vízhűtéses 4 hengeres soros motor hűtött külső kipufogógáz 
visszavezetéssel, turbófeltöltővel valamint intercooler-hűtővel.
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Multifunkcionalitás a hátsó résznél 
Maximális sokoldalúság az összes feladathoz

A Kramer teleszkópos rakodói nem csak az első részükön tűnnek ki a hidraulikus felvevő rendszereikkel 
és hidraulikus opciójukkal. A teleszkópos rakodók a hátsó részükön is megfelelnek a kihívásoknak. 
Az utánfutós üzemhez különböző vonófej áll rendelkezésre, amelyek vagy fixek vagy állítható 
magasságúak. Továbbá utánfutó fékek közül egy kétkörös sűrítettlevegős rendszer és egy kétkörös 
hidraulikus fékberendezés áll rendelkezésre. A hidraulika bekötések területén egy egykörös pókocsi 
billentő szelep és egy dupla hidraulikakör érhető el opcionálisan.  Az

állítható magasságú!

HU_KA_EMENA_BRO_TH_KA.EMEA.10268.V02.HU.indd   22 18.12.18   12:55



23

Erőteljes teleszkópkar  
A legkeményebb igénybevételre készült

A kezdetektől fogva a rakodóberendezés tervezésekor a maximális erőteljesség állt a fókuszban. Nagy mennyiségű kanalazás, toló 
munka a silóban vagy az istálló kitrágyázása nem jelent ezeknek a gépeknek problémát. 

A rakodó berendezés nagyon erős, csavarodásmentes profilból készült. Annak érdekében, hogy a felmerülő erőket még kitolt  
teleszkópkar esetén is biztonságosan át lehessen vinni az alvázra, az átfedő terület a belső és a külső kar esetében több mint 1 méter. Mindkét tag 
13 Poliamid csúszóelemmel kapcsolódnak össze, a legjobb feltámasztás érdekében. 

Kívülről ható erőket a nagy főcsap és masszív csapágyazása viszi át az alvázra. A KT447-KT559-es modellek esetén a rakodóberendezést 
toló munkálatokkor pluszban a keretnél oldaluknál megtámasztjuk annak érdekében, hogy az erők közvetlenül az alvázban legyenek 
elvezetve. Az alapfelszereltség részét képező végcsillapítás az emelő-, kitoló- és billentő munkahengerben lehetővé teszi a kényelmes 
munkavégzést. A gém lengéscsillapítás biztosítja a maximális vezetői kényelmet és nehéz terhek biztos kezelését, még egyenetlen talaj esetén 
is. Mindez biztosítja a gép maximális erőteljességét és hosszú élettartamát.

• a teleszkópkar oldalsó megvezetése toló munkálatoknál 
(KT447 - KT559-es modelleknél)

• a csúszó elemek egyszerű után állítása vagy cseréje

• zárt alvázstruktúra

• a torziós erők nagyfelületű bevezetése a teljes alvázba

• nagy főcsap és főcsapágy átmérő a maximális 
erőteljességhez

A rakodóberendezés oldalsó megvezetése Keretmegerősítés a főcsapnál
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Karbantartás és szerviz  
Olyan egyszerű és gyors, mint még soha

Karbantartás és szervíz esetén is meggyőzőek a Kramer teleszkópos rakodói. Már a tervezéskor 
figyelünk arra, hogy könnyű és gyors hozzáférést biztosítsunk minden komponenshez. Mivel mi 
tudjuk, hogy minden perc számít. 

A napi karbantartás és kenés összes pontja kényelmesen elérhető a talajról. A központilag elhelyezkedő 
kenővezetékek által a kenést gyorsan és egyszerűen lehet elvégezni. A motorháztetőt nagyra lehet 
nyitni, a karbantartáshoz. Ellenőrzéshez vagy javításhoz mindig elegendő hely áll rendelkezésre. Annak 
érdekében, hogy karbantartáskor a motor minden részéhez hozzáférjen, több nyílást is beépítettünk 
a motorteknőbe.

Az hidraulika rendszer és a meghajtás egyszerű és gyors hibakeresése érdekében mérőpontokat 
a gép elejébe vezettük. De nem csak ezekkel, hanem köszönhetően a legmodernebb hibakereső 
eszközöknek, az elektronika és a hidraulika hibáit is egyszerűen és gyorsan meg lehet találni. 
Mindezzel időt, pénzt és idegességet takarít meg.

Ha szüksége van ránk, mi itt vagyunk Önökért. Értékesítési partnereink világszerte a leghatékonyabb 
szervíz szolgáltatók a rakodó technika területén. Ha kiesne váratlanul egy gép, partereinkkel mindig 
rendelkezésre állunk, hogy minél előbb segíthessünk Önnek.

Hála alkatrész raktárunknak, állandóan rendelkezésre állnak a megfelelő gyári alkatrészek, hogy gépeik 
haladéktalanul tovább dolgozhassanak.
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Intelligens

Erős

Nagy teljesítményű

Kényelmes

Sokoldalú

Teleszkópos rakodók gyors áttekintése

• Csavarodásnak ellenálló alváz a gép maximális terhelhetősége érdekében

• A rakodóberendezés oldalsó megtámasztása toló munkálatok esetére

• Nagy átfedés a belső és a külső kar között, valamint 13 csúszóelem

•  Az alapfelszereltség részeként végálláscsillapítás az emelő-, kitoló- és billentő 

munkahengerben

• Erőteljes Kramer felvevő fej

• Smart Handling: Nagyobb termelékenység és a munkák megkönnyítése érdekében

•  Smart Driving: Csökkentett fordulatszám (max. 1550 U/min-ra) maximális menetsebesség 

mellett a zaj és a fogyasztás csökkentése érdekében

•  Smart Loading: Automatikus kanál visszavezetés rázó funkcióval a gyorsabb rakodási ütem 

eléréséhez

• Gém lengéscsillapítás automatikus funkcióval

• Nagy fordulatszámú és takarékos motorok: Kohler (KT276) és Deutz (KT306 – KT559)

•  Hatékony és erőteljes meghajtás: ecospeed és ecospeedPRO a maximális tolóerő és egy 

időben a legnagyobb érzékenység elérése érdekében

• Fokozatmentes meghajtás: Gyorsítás 40 km/h-ig és mellé mindig a maximális tolóerő

• Hidraulika teljesítmény 187 l/percig 

• Beállítható hidraulika sebesség és olajmennyiség elosztás a további vezérlőkörökhöz

• Optimalizált kilátás és panoráma szélvédő

• Nagy kabin és ergonomikus kezelés

• A kezelőelemek színnel lettek megjelölve és csoportokba lettek sorolva

•  7 colos színes kijelző alapfelszereltség: Az összes gépinformáció és beállítás egyetlen 

pillantással

• A hattyúnyaknál a harmadik vezérlőkör nyomásmentesítésére

• Nagy opciós lehetőség az összes igény kielégítése számára

• Nagyszámú adapter kínálat az összes felhasználáshoz

• Légfék berendezés és hidraulikus pótkocsi fék egyenesen a gyártótól

25
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Üzemi- és teljesítményadatok Egység KT276 KT306 KT356

Max. terhelés (LSP 500 mm) kg 2 700 3 000 3 500

Max. rakodási magasság mm 5 730 6 150 6 150

Max. terhelés max. rakodási magasságnál kg 1 800 2 500 3 000

Max. terhelés max. kinyúlásnál kg 1 000 1 200 1 350

Rakodási magasság max. terhelésnél mm 4 700 5 770 5 460

Kinyúlás max. hasznos teher esetén mm 1 400 1 680 1 500

Max. kinyúlás mm 3 156 3 280 3 280

Fordulási sugár gumiabroncson mm 3 670 3 840 3 840

Üzemi össztömeg kg 4 200 - 5 000 5 720 - 6 820 6 020 - 7 050

Motor Egység

Gyártmány – Kohler Deutz Deutz

Típus/modell – KDI 2504 TCR TCD 3.6/L4 TCD 3.6/L4

Teljesítmény kW/LE 55,4/75 100/136 100/136

Max. forgatónyomaték Nm 300 500 500

Lökettérfogat cm³ 2 482 3 621 3 621

Káros anyag kibocsátási szint – Level IIIB Level IV Level IV

Kipufogógáz utókezelése – DOC DOC + SCR DOC + SCR

Erőátvitel Egység

Hajtómű – Hidrosztatikus Hidrosztatikus ecospeed 

Max. sebesség km/h 30 30 40

Teljes lengési szög 
a hátsótengelyen

° 20 20 20

Differenciálzár –
100% az első tengelyen 

(opcionális)                  Önzáró differenciál 45% az első tengelyen

Üzemi fék – Lábbal működtetett hidraulikus tárcsafék

Rögzítő fék – Kézzel működtetett mechanikus tárcsafék

Standard abroncsozás (AS-profil) – 12.5-18 460/70-24

Munkahidraulika Egység

Munkaszivattyú – Fogaskerekes szivattyú LUDV-al Terhelés érzékelős axiális 
dugattyús szivattyú

Max. szállítóteljesítmény (szivattyú) l/perc 89 100 140

Max. nyomás bar 260 260 260

Kinematika Egység

Kanál űrtartalma m³ 0,85 - 1,8 1,0 - 2,0 1,0 - 2,0

A felfogatás max. billentési szöge °
132 (Alap)

150 (Opció) 155 155

Emelő munkahenger emelés/süllyesztés s 6,6/4,3 7/5 5/4

Kitoló munkahenger kitolás/behúzás s 5,5/3,5 8/6 5/4

Billentő munkahenger kibillentés/bebillentés s 2,9/2,8 4/4 3/3

Töltési mennyiségek Egység

Üzemanyagtartály l 95 100 100

DEF-Tank l - 9,5 9,5

Hidraulika olaj tartály l 80 100 100

Hidraulikus berendezés (összesen) l 130 170 170

Zajszint kibocsátás* Egység

Mért érték dB(A) 103 105 105

Garantált érték dB(A) 104 106 106

Zajszint a vezető fülénél dB(A) 80 77 77

Rezgések** Egység

A felső végtagok összes 
lengésértéke

– < 2,5 m/s² (< 8.2 láb/s²)

A test súlyozott gyorsulásának legmagasabb 
effektív értéke

–
< 0,5 m/s² (< 1.64 láb/s²)*** 
1,28 m/s² (4.19 láb/s²)****

Műszaki adatok

*   Információ: A mérés az EN 1459-es szabvány és a 2000/14/EU irányelv elvárásainak megfele-
lően történt. A mérés helye: Aszfaltozott felület.

**       Mérési bizonytalanságokat az ISO/TR 25398:2006 alapján adjuk meg. Tájékoztassa a kezelőt 
a rezgések által okozható veszélyekről. 

***   Sima és szilárd talajon megfelelő vezetési mód mellett 
**** Nehéz körülmények melletti felhasználás26
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*   Információ: A mérés az EN 1459-es szabvány és a 2000/14/EU irányelv elvárásainak megfele-
lően történt. A mérés helye: Aszfaltozott felület.

**       Mérési bizonytalanságokat az ISO/TR 25398:2006 alapján megadni. Tájékoztassa a kezelőt a 
rezgések által okozható veszélyekről. 

***   Sima és szilárd talajon megfelelő vezetési mód mellett 
**** Nehéz feltételek melletti felhasználás

Üzemelési- és teljesítményadatok Egység KT307 KT357 KT407 KT447

Max. hasznos teher (LSP 500 mm) kg 3 000 3 500 4 000 4 400

Max. rakodási magasság mm 7 000 7 000 7 000 7 000

Teherbírás max. rakodási magasságnál kg 2 000 2 200 2 400 3 300

Teherbírás max. hatótávolságnál kg 1 000 1 200 1 500 1 500

Rakodási magasság max. hasznos teher 
esetén

mm 5 500 5 220 4 500 5 100

Hatótávolság max. hasznos teher esetén mm 1 780 1 680 1 720 1 600

Max. hatótávolság mm 3 760 3 760 3 760 3 790

Fordulási sugár gumiabroncson mm 3 840 3 840 3 840 3 755

Üzemi tömeg kg 5 920 - 7 250 6 170 - 7 500 6 810 - 7 850 8 100 - 9 100

Motor Egység

Gyártmány – Deutz Deutz Deutz Deutz

Típus/modell – TCD 3.6/L4 TCD 3.6/L4 TCD 3.6/L4 TCD 3.6/L4

Teljesítmény kW/LE 100/136 100/136 100/136 100/136

Max. forgatónyomaték Nm 500 500 500 500

Lökettérfogat cm³ 3 621 3 621 3 621 3 621

Káros anyag kibocsátási szint – Level IV Level IV Level IV Level IV

Kipufogógáz utókezelése – DOC + SCR DOC + SCR DOC + SCR DOC + SCR

Erőátvitel Egység

Hajtómű – Hidrosztatikus ecospeed ecospeed ecospeed

Max. sebesség km/h 30 40 40 40

Teljes lengési szög 
a hátsótengelyen

° 20 20 20 20

Differenciálzár – Önzáró differenciál 45% az első tengelyen 100% az első tengelyen

Üzemi fék – Lábbal működtetett hidraulikus tárcsafék Lábbal működtetett hidrauli-
kus olajfürdős lamellafék

Rögzítő fék – Kézzel működtetett mechanikus tárcsafék Elektro-hidraulikus 
lamellafék

Standard abroncsozás (AS-profil) – 460/70-24 500/70R24

Munkahidraulika Egység

Munkaszivattyú – 
Fogaskerekes szivattyú 

LUDV-al
Terhelés érzékelős axiális dugattyús szivattyú 

Max. szállítóteljesítmény (szivattyú) l/perc 100 140 140 140

Max. nyomás bar 260 260 260 260

Kinematika Egység

Kanál tartalma m³ 1,0 - 2,0 1,0 - 2,0 1,0 - 2,0 1,2 - 3,0

A szerszámhordozó teljes lengési szöge ° 155 155 155 152

Emelőcilinder emelés/süllyesztés s 8/6 6/5 6/5 6,5/5

Kitolócilinder kitolás/behúzás s 8/7 8/7 6/7 6/7

Billentő cilinder kidöntés/bedöntés s 4/4 3/3 3,5/3 3,5/3

Töltési mennyiségek Egység

Üzemanyagtartály l 100 100 100 180

DEF-Tank l 9,5 9,5 9,5 12

Hidraulika olaj tartály l 100 100 100 100

Hidraulikus berendezés (összesen) l 170 170 170 190

Zajszint kibocsátás* Egység

Mért érték dB(A) 105 105 105 104

Garantált érték dB(A) 106 106 106 106

Zajszint a vezető fülénél dB(A) 77 77 77 76

Rezgések** Egység

A felső végtagok összes 
lengésértéke

– < 2,5 m/s² (< 8.2 láb/s²)

A test súlyozott gyorsulásának legmaga-
sabb effektív értéke

–
< 0,5 m/s² (< 1.64 láb/s²)***
1,28 m/s² (4.19 láb/s²)****

Műszaki adatok
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**  hidraulikus szint kiegyenlítéssel

*   Információ: A mérés az EN 1459-es szabvány és a 2000/14/EU irányelv elvárásainak megfele-
lően történt. A mérés helye: Aszfaltozott felület.

***       Mérési bizonytalanságokat az ISO/TR 25398:2006 alapján megadni. Tájékoztassa a kezelőt 
a rezgések által okozható veszélyekről. 

****   Sima és szilárd talajon megfelelő vezetési mód mellett 
***** Nehéz feltételek melletti felhasználás

Üzemelési- és teljesítményadatok Egység KT507 KT557 KT429 KT559

Max. hasznos teher (LSP 500 mm) kg 4 800 5 500 4 200 5 500

Max. rakodási magasság mm 7 000 7 017 8 750 8 750

Teherbírás max. rakodási magasságnál kg 3 500 4 000 4 200 1 300/5 500 **

Teherbírás max. hatótávolságnál kg 1 700 2 000 1 500 2 200

Rakodási magasság max. hasznos teher esetén mm 5 600 5 500 8 750 6 400/8 750 **

Hatótávolság max. hasznos teher esetén mm 1 700 1 890 2 000 2 400

Max. hatótávolság mm 3 790 3 900 4 790 4 790

Fordulási sugár gumiabroncson mm 4 240 4 240 4 415 4 350

Üzemi tömeg kg 8 600 - 9 600 9 500 - 10 500 9 000 - 10 500 10 500 - 11 500

Motor Egység

Gyártmány – Deutz Deutz Deutz Deutz

Típus/modell – TCD 3.6/L4 TCD 4.1/L4 TTCD 3.6/L4 TCD 4.1/L4

Teljesítmény kW/LE 100/136 115/156 100/136 115/156

Max. forgatónyomaték Nm 500 609 500 609

Lökettérfogat cm³ 3 621 4 038 3 621 4 038

Káros anyag kibocsátási szint – Level IV Level IV Level IV Level IV

Kipufogógáz utókezelése – DOC + SCR DOC + DPF + SCR DOC + SCR DOC + DPF + SCR

Erőátvitel Egység

Hajtómű – ecospeed ecospeedPRO ecospeed ecospeedPRO

Max. sebesség km/h 40 40 40 40

Teljes lengési szög 
a hátsótengelyen

° 20 20 20 20

Differenciálzár – 100% az első tengelyen

Üzemi fék – Lábbal működtetett hidraulikus olajfürdős lamellafék

Rögzítő fék – Elektro-hidraulikus lamellafék

Standard abroncsozás (AS-profil) – 500/70R24

Munkahidraulika Egység

Munkaszivattyú – Terhelés érzékelős axiális dugattyús szivattyú

Max. szállítóteljesítmény (szivattyú) l/perc 140 (Alap)/187 (Opció) 187 140 (Alap)/187 (Opció) 187

Max. nyomás bar 260 260 215 260

Kinematika Egység

Kanál tartalma m³ 1,2 - 3,0 1,2 - 4,0 1,2 - 3,0 1,2 - 4,0

A szerszámhordozó teljes lengési szöge ° 152 152 152 152

Emelőcilinder emelés/süllyesztés s 6,5/5 6,5/6 9,4/7,5 9,4/7,5

Kitolócilinder kitolás/behúzás s 6/7 6/6 7,1/8,3 7,1/8,3

Billentő cilinder kidöntés/bedöntés s 3,5/3 3,5/3 4,0/3,4 4/3,4

Töltési mennyiségek Egység

Üzemanyagtartály l 180 180 180 180

DEF-Tank l 12 12 12 12

Hidraulika olaj tartály l 100 100 100 100

Hidraulikus berendezés (összesen) l 190 190 190 190

Zajszint kibocsátás* Egység

Mért érték dB(A) 104 105 104 105

Garantált érték dB(A) 106 106 106 106

Zajszint a vezető fülénél dB(A) 76 77 76 77

Rezgések*** Egység

A felső végtagok összes 
lengésértéke

– < 2,5 m/s² (< 8.2 láb/s²)

A test súlyozott gyorsulásának legmagasabb 
effektív értéke

–
< 0,5 m/s² (< 1.64 láb/s²)****
1,28 m/s² (4.19 láb/s²)*****

Műszaki adatok
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Teleszkópos rakodó 9 m rakodó magasságig

Méretek Egység KT276 KT306 KT356 KT307 KT357 KT407

A Teljes hossz 1, 2, 3 mm 4 400 4 580 4 580 4 880 4 880 4 880

B Teljes hossz kanállal 4 mm 5 000 5 300 5 300 5 600 5 600 5 600

C Teljes szélesség kanál nélkül 5 mm 1 960 2 285 2 285 2 285 2 285 2 285

D Nyomtáv elöl/hátul 6 mm 1 660 1 880 1 880 1 880 1 880 1 880

E Teljes magasság 7 mm 1 980 2 310 2 310 2 310 2 310 2 310

F Kabin szélesség mm 825 990 990 990 990 990

G Tengelytáv középen mm 2 650 2 850 2 850 2 850 2 850 2 850

H
Szabad magasság talaj felett7 tengely és váltó 
alatt, gázlómélység

mm 300 415 415 415 415 415

I A hátsó tengelytől a farig mért távolság 1, 2, 3 mm 730 630 630 830 830 830

J Hátsó felhajtó szög (rézsű szög) 8 ° 76 60 60 60 60 60

K Bebillentés szöge4 ° 45/45 49 49 49 49 49

L Kibillentés szöge 4 ° 22/40 41 41 41 41 41

M Magasság7  M1 behúzva 
M2 kitolva mm

3 730
5 600

4 070
5 970

4 070
5 970

4 520
6 820

4 520
6 820

4 520
6 820

N Kiöntés magasság7  N1 behúzva 
N2 kitolva mm

3 450
5 280

3 580
5 480

3 580
5 480

4 030
6 330

4 030
6 330

4 030
6 330

O Kiöntés távolsága kitolva mm 680 270 270 110 110 110

P Hattyúnyak magassága  P1 behúzva 
P2 kitolva mm

4 420
6 260

4 670
6 570

4 670
6 570

5 255
7 820

5 255
7 820

5 255
7 820

Q Teljes magasság sárga villogóval mm 2 210 2 540 2 540 2 540 2 540 2 540

R A teleszkópkar csapozásának magassága mm 1 415 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600

S Az első tengely távolsága a kanál éléig mm 1 840 1 820 1 820 1 920 1 920 1 920

T
Az első tengely távolsága az felvevő gyors 
csatlakozóig

mm 1 030 1 100 1 100 1 200 1 200 1 200

U Adapter forgáspontja7  U1 behúzva 
U2 kitolva       mm

4 240
6 080

4 585
6 485

4 585
6 485

5 035
7 335

5 035
7 335

5 035
7 335

V Adapter magassága menetelésnél mm 175 250 250 250 250 250

– Forduló sugár abroncs külső peremén mérve mm 3 670 3 840 3 840 3 840 3 840 3 840

– Forduló sugár a kanál külső élén mérve mm 4 500 4 900 4 900 5 000 5 000 5 000

– Beszállási magasság,7 kabin padló mm 360 720 720 720 720 720

1 Hitch-vonófejjel + 70 mm (KT276); + 320 mm (KT306,KT356, KT307, KT357, KT447, KT507, KT557); + 154 mm (KT559)
2 Állítható magasságú vonófejjel + 320 mm (KT306,KT356, KT307, KT357, KT447, KT507, KT557)
3 Fix magasságú vonófejjel + 200 mm (KT306,KT356, KT307, KT357, KT447, KT507, KT557)
4 Standard kanállal
5 Az abroncsozástól függően, behajtott tükrökkel
6 - 60 mm 460/70-24 (KT306, KT356, KT307, KT357)-nél; + 20 mm 500/70R24; + 40 mm 440/70R28-nál; + 60 mm 17.5-25 (KT447, KT557, KT507, KT559)-nél
7  A gépméretek változhatnak az abroncsozástól függően
8 Hitch-vonófejjel 51° (KT276); 32° (KT306, KT356, KT307, KT357)

Méretek
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Méretek

Teleszkópos rakodó 9 m rakodó magasságig

Méretek Egység KT447 KT507 KT557 KT429 KT559

A Teljes hossz1, 2, 3 mm 4 985 4 985 4 985 5 600 - 5 890 5 600 - 5 890

B Teljes hossz kanállal 4 mm 6 160-ig 6 160-ig 6 160-ig 6 690-ig 6 690-ig

C Teljes szélesség kanál nélkül 5 mm 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500

D Nyomtáv elöl/hátul 6 mm 1 995 - 2 065 1 995 - 2 065 1 995 - 2 065 1 995 - 2 065 1 995 - 2 065

E Teljes magasság 7 mm 2 570 2 570 2 570 2 570 2 570

F Kabin szélesség mm 990 990 990 990 990

G Tengelytáv középen mm 2 950 2 950 2 950 3 150 3 150

H
Hasmagasság a7 tengely és váltó alatt, 
gázlómélység

mm 418 418 418 418 412

I A hátsó tengelytől a farig mért távolság 1, 2, 3 mm 950 - 1 100 950 - 1 100 950 - 1 100 1 140 1 140

J Hátsó felhajtó szög (rézsű szög) 8 ° 35 35 35 46 32

K Bebillentés szöge4 ° 45 45 45 45 45

L Kibillentés szöge 4 ° 41 41 41 41 41

M Rakodási magasság7  M1 behúzva 
M2 kitolva mm

4 518
6 835

4 518
6 835

4 518
6 835

5 545
8 498

5 545
8 498

N Ürítési magasság7  N1 behúzva 
N2 kitolva mm

3 865
6 183

3 865
6 183

3 865
6 183

5 015
7 997

5 015
7 997

O Ürítési távolság kitolva mm 495 495 495 63 63

P Teleszkóp kitoláshossz  P1 behúzva 
P2 kitolva mm

5 287
7 604

5 287
7 604

5 287
7 604

6 277
9 243

6 277
9 243

Q Teljes magasság jelzőlámpával mm 2 740 2 740 2 740 2 740 2 740

R
A teleszkópkar-tárolás teljes magassága a 
keretben7 mm 1 761 1 761 1 761 1 935 1 935

S
Az elsőkerék közepének távolsága 
a kanál mellső pereméhez

mm max. 2 260 max. 2 260 max. 2 260 max. 2 400 max. 2 400

T
Az elsőkerék közepének távolsága a gyorsváltó 
keretéhez 

mm 753 753 753 1 310 1 310

U Kiöntés magasság7  U1 behúzva 
U2 kitolva       mm

5 092
7 409

5 092
7 409

5 092
7 409

6 116
9 083

6 116
9 083

V Transzport állás szerelvénnyel mm 250 250 250 250 250

– Fordulókör abroncs külső perem mm 4 240 4 240 4 240 4 415 4 415

– Fordulókör kanál külső perem mm 5 265 5 265 5 265 5 650 5 650

– Beszállás magassága7 kabin padló mm 975 975 975 975 975

1 Hitch-Kupplunggal + 70 mm (KT276); + 320 mm (KT306,KT356, KT307, KT357, KT447, KT507, KT557); + 154 mm (KT559)
2 Állítható magasságú vontatókuplung + 320 mm (KT306,KT356, KT307, KT357, KT447, KT507, KT557)
3 Fix magasságú vontatókuplung + 200 mm (KT306,KT356, KT307, KT357, KT447, KT507, KT557)
4 Standard kanállal
5 Az abroncsozástól függően, behajtott tükrökkel
6 - 60 mm 460/70-24 (KT306, KT356, KT307, KT357)-nél; + 20 mm 500/70R24; + 40 mm bei 440/70R28-nál; + 60 mm 17.5-25 (KT447, KT557, KT507, KT559)-nél
7  A gépméretek változhatnak az abroncsozástól függően
8 Hitch-vontatókupplung 51° (KT276); 32° (KT306, KT356, KT307, KT357)
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Méretek
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Teherbírás diagramok

KT276 Teherbírás diagram (LSP 500 mm) KT306 Teherbírás diagram (LSP 500 mm)

KT307 Teherbírás diagram (LSP 500 mm)KT356 Teherbírás diagram (LSP 500 mm)
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KT447 Teherbírás diagram (LSP 500 mm)

Teherbírás diagramok

KT357 Teherbírás diagram (LSP 500 mm) KT407 Teherbírás diagram (LSP 500 mm)

KT507 Teherbírás diagram (LSP 500 mm)
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KT429 Teherbírás diagram (LSP 500 mm) 
lengő tengelyzár nélkül

KT429 Teherbírás diagram (LSP 500 mm) 
lengő tengelyzárral
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Teherbírás diagramok

KT557 Teherbírás diagram (LSP 600 mm)
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Teherbírás diagramok

KT559 Teherbírás diagram (LSP 600 mm) hidraulikus lejtéskiegyenlítéssel és lengő tengelyzárral

KT559 Teherbírás diagram (LSP 600 mm) 
hidraulikus lejtéskiegyenlítéssel és lengő 
tengelyzár nélkül

KT559 Teherbírás diagram (LSP 600 mm) 
lengő tengelyzárral
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Szervíz, amit meg lehet nézni 
Koncentráljon a napi teendőire – átfogó szolgáltatásokkal mi gondoskodunk a többiről.  

Mert ha szüksége van ránk, mi itt vagyunk: szakértelemmel, gyorsan és ha kell, helyhez megyünk. 

TelematikaAkadémiaJavítás & Karbantartás Pótalkatrészek FinanszírozásBiztosítás

Homlokrakodók
Emelési kapacitás: 1 000 - 6 100 kg

Teleszkópos homlokrakodók
Emelési kapacitás: 2 500 - 3 500 kg

Teleszkópos rakodók
Emelési kapacitás: 2 700 - 5 500 kg
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