Bladzuigen / bladblazen
BLADBLAZERS | COMPACTE ZUIGUNITS | BLADZUIGWAGENS | ZUIGCONTAINERS

Meer dan 40 jaar ervaring
MET VERKOOP IN MEER DAN 40 LANDEN WERELDWIJD!

POLAND

TA I WA N

Het wereldwijde netwerk van TRILO®
De producten van TRILO worden wereldwijd verkocht. Binnen heel Europa is er een dealernet beschikbaar. Dit netwerk garandeert een snelle
en efficiënte distributie van machines en onderdelen. Onze lokale dealers staan klaar om uw vragen over machines te beantwoorden en om
de producten te demonstreren.

Hoogwaardige machines met een persoonlijk tintje
TRILO is hét topmerk van moederbedrijf Vanmac BV en tegelijk haar grote trots. TRILO biedt oplossingen voor dagelijkse, tijdrovende werkzaamheden,
zoals grasmaaien en het verzamelen en afvoeren van gras, blad en afval.
“TRILO® heeft als missie ‘het ontwerpen, produceren en verkopen van duurzame en innovatieve machines voor het beheren en onderhouden van
landschappen en infrastructuur.”
Familiebedrijf
De merknaam TRILO werd voor het eerst gebruikt in de jaren zeventig. De familie Van Loen begon toen met de professionele productie en verkoop van
zuigwagens die ze in de jaren zestig hadden ontwikkeld. Er was een merknaam nodig en dat werd TRILO. De naam is ontleend aan het ‘Trio Van Loen’,
waarmee de drie broers Louis, Cees en Leo van Loen worden bedoeld.
In 2008 richtten Peter van Mispelaar en Leo van Loen jr. Vanmac BV op. Dit bedrijf werd in 2009 het moederbedrijf van TRILO. TRILO is van een
gewoon bedrijfsonderdeel uitgegroeid tot één van de pijlers van Vanmac BV. De producten van TRILO worden continu aangepast en verbeterd om
de best mogelijke oplossingen voor uw bedrijf te bieden.
Reserveonderdelen
TRILO heeft een groot aantal reserveonderdelen op voorraad. Via de webshop kunt u zelf onderdelen zoeken, de voorraad controleren en uw bestelling
dag en nacht volgen. Als u een bestelling plaatst, kunt u ook meteen een transportmethode selecteren en de bijbehorende kosten bekijken. Machines en
onderdelen worden geleverd door geselecteerde distributeurs of met onze eigen vrachtwagen.

• Handloopslang met een werkbereik

SU-Zuigunits

van 5 meter Ø 200 mm
• Uitblaasbocht kan 360 graden draaien
• Waaier met een doorsnede van 400 mm
• Verwisselbare slijtplaten
• Statisch-dynamisch gebalanceerd
• Gemakkelijk te onderhouden en schoon
te maken
• Toegestaan op de openbare weg tot
80 km/uur

TRILO SU40 en SU60-zuigunits zijn ideaal voor het beladen van voertuigen met grote hoeveelheden bladeren of afval.
Het ontwerp van het vierkante uitblaaskanaal, in combinatie met een krachtige waaier, zorgt voor een enorme zuigkracht.
De SU40 is de standaard uitvoering. De SU60 heeft meer vermogen dan de SU40, met een sterkere motor, grotere waaier en
een grotere slangdiameter heeft de SU60 de meeste zuigkracht van de twee. De waaierbladen van mangaanstaal versnipperen
het opgezogen materiaal waardoor het zich gelijkmatig verdeelt en de laadbak optimaal vult.
De zuigslang
De zuigslang is voorzien van een robuust metalen eindstuk met ergonomische handgreep. Een zwenkwiel onder het eindstuk
draagt het gewicht als u aan het werk bent en maakt het werken met de zuigslang lichter. Tijdens het werk wordt de zuigslang
ook ondersteund door een uitzwenkbare draagarm en als u klaar bent, kunt u de zuigslang veilig opbergen in een beugel voor
het transport. De TRILO SU’s zijn standaard uitgerust met een zuigslang met een werkbereik van 5 meter.

De TRILO SU40 is standaard uitgerust met een zuigslang met een werkbereik van 5 meter met een diameter van 200 mm
en heeft een Waaier met een diameter van 400 mm. De SU40-zuigunits worden aangedreven door zuinige, geluidsarme
en betrouwbare Honda motoren.

• Handloopslang met een werkbereik
van 5 meter Ø 250 mm
• Uitblaasbocht kan 360 graden draaien
• Waaier met een doorsnede van 600 mm
• Verwisselbare slijtplaten
• Extra krachtige Honda V-Twin motor
• Gemakkelijk te onderhouden en schoon
te maken
• Toegestaan op de openbare weg tot
80 km/uur

De TRILO SU60 is standaard uitgerust met een zuigslang met een werkbereik van 5 meter en een diameter van 250 mm en heeft
een waaier met een diameter van 600 mm. De SU60-zuigunits worden aangedreven door een zeer krachtige en betrouwbare
Honda V-twin-motor.
Onderhoud
Via een achterpaneel, kunt u gemakkelijk bij de waaier en de verwisselbare slijtplaten komen voor onderhoud. Het waaierhuis
en uitlaatkanaal van TRILO SU-zuigunits kunnen eenvoudig worden gereinigd met water, bijvoorbeeld met een tuinslang.
Verstelbaar uitlaatkanaal
Het verstelbare uitlaatkanaal kan 360 graden worden gedraaid en heeft een verstelbare eindklep. Hierdoor is de machine
geschikt om achter diverse werktuigen of aanhangers te koppelen waarbij de uitblaasbocht altijd in de juiste uitblaasstand
bijgestuurd kan worden.
Toegestaan op de openbare weg
De TRILO SU-zuigunits zijn op een stevig chassis gemonteerd voorzien van verlichting en een kogelkoppeling en is geschikt
voor vervoer over de openbare wegen (maximaal 80 km/uur). Eenvoudig aankoppelen, naar de werkplek van bestemming
rijden en gelijk starten met werken!

• Past op de meeste voertuigen

T1 Zelfstandig aangedreven zuigunit

• Gemakkelijk te bedienen
• Weinig onderhoud nodig
• Makkelijk schoon te maken
• Kan verschillende soorten
afvalmaterialen verwijderen
• Ook verkijgbaar gemonteerd op
onderstel als aanhanger

Maak van kleinere voertuigen een zuigwagen
De T1 zuigunit is het unieke concept van TRILO om kleinere voertuigen zoals UTV’s (utility vehicles), pick-up trucks of trikes
te transformeren tot een kleine zuigwagen. Mobiel en flexibel afvalmaterialen verwijderen en verzamelen van de meest
moeilijke plaatsen is nu met de TRILO T1 heel gemakkelijk geworden. De TRILO T1 kunt u eenvoudig op een laadbak plaatsen
en is dan gelijk inzetbaar. U kunt met deze mini-unit, met een laadvolume van 1 m3, zwerfvuil, snoeiresten, of bladeren
moeiteloos opzuigen met een 5 meter lange zuigslang. De zuigunit is eenvoudig te bedienen en vereist weinig onderhoud.
De TRILO T1 is ideaal voor smalle straten, stedelijke gebieden, campings, begraafplaatsen, parken en golfbanen maar ook
uitstekend inzetbaar tijdens evenementen.

Een TRILO T1 kunt u eenvoudig op een laadbak plaatsen en is dan gelijk inzetbaar.

• Volgt de contouren van het terrein

S3 Compacte bladzuigwagen

• Brede banden
• Lage bodemdruk
• Benodigd vermogen 35-70 pk (26-51 kW)
• Aangedreven door aftakas (PTO)
• Optionele handloopslang met een
werkbereik van 6 m, Ø 200 mm
• Verstelbare luchtuitlaat

De TRILO S3, is een compacte en zeer wendbare zuigwagen met een laadvolume van 3 m3. De compacte zuigwagens zijn perfect
inzetbaar op kleinere terreinen, bijvoorbeeld op campings, stadsparken, begraafplaatsen of recreatieterreinen. Een krachtige
waaier zorgt voor een enorme zuigkracht en is gemonteerd in een behuizing voorzien van slijtplaten. Standaard is de S3
voorzien van een borstel-as met een werkbreedte van 1.5 m, die afvalmateriaal moeiteloos opveegt en verzamelt. Doordat de
werk-as in de zuigmond verwisselbaar is, kan de S3 geschikt gemaakt worden voor meerdere werkzaamheden. U kunt dus ook
maaien of verticuteren en verzamelen met de TRILO S3. Optioneel kan er op de S3 een handloopslang gemonteerd worden met
een werkbereik van 6 meter, om materiaal van moeilijk bereikbare plaatsen op te zuigen. De TRILO S3 is nu voorzien van een
type goedkeuring voor het vervoer over de openbare weg in heel Europa.

• Europese typegoedkeuring
• Werkbreedte: 1.5 m
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• 1.6 m hoogkipper.
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De TRILO S3 is een compacte multifunctionele bladzuigwagen die niet alleen ingezet kan worden voor het vegen en verzamelen,
maar die met een andere werk-as ook inzetbaar is voor maaien of verticuteren en verzamelen in één werkgang.

• In één werkgang vegen en verzamelen.
• Grote radiaalbanden voor een lage
bodemdruk.
• Benodigd vermogen 45-80 pk (33-59 kW)
• Aangedreven door aftakas (PTO).
• Optionele handloopslang 6 m Ø 250 mm.
• Het hele jaar door inzetbaar voor
verschillende taken.
• Hoge werksnelheid.
• Europese typegoedkeuring
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• Door één man te bedienen.

LE TYPE
AP
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De TRILO S4-bladzuigwagens zijn multifunctioneel en kunnen het hele jaar door worden gebruikt om bladeren, zwerfvuil,
maaisel en snoeisel te verzamelen.

S4 Middelgrote bladzuigwagen
TRILO S4 is een middelgrote bladzuigwagen met een laadvolume van 4 m3 waarmee u bladeren en/of afval kunt opvegen
en verzamelen. Met zijn grotere laadvolume en werkbreedte is de S4 zeer geschikt voor de grotere terreinen of wegen. Een
krachtige waaier zorgt voor een enorme zuigkracht en is gemonteerd in een behuizing voorzien van vervangbare slijtplaten.
Standaard is de S4 voorzien van een borstel-as met een werkbreedte van 1.8 of 2.0 meter, die afvalmateriaal moeiteloos
opveegt en verzamelt. Doordat de werk-as in de zuigmond verwisselbaar is, kan de S4 geschikt gemaakt worden voor meerdere
werkzaamheden. U kunt dus ook maaien of verticuteren en verzamelen in één werkgang met de TRILO S4. Optioneel kan er op
de S4 een handloopslang worden gemonteerd. De TRILO S4 is nu voorzien van een type goedkeuring voor het vervoer over
de openbare weg in heel Europa.

• 2.15 m hoogkipper.

S4
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S-Serie Multifunctionele zuigwagens
Met de S-serie biedt TRILO de beste en meest multifunctionele zuigwagens die er te krijgen zijn. Ze zijn met zorg gebouwd en daarom van hoge
kwaliteit en zeer betrouwbaar en blijven presteren ook onder de meest extreme omstandigheden. De S-Serie zuigwagens zijn het hele jaar
door inzetbaar voor verschillende werkzaamheden. Door eenvoudig van werk-as te wisselen, maakt u de zuigwagen geschikt voor een andere
taak, bijvoorbeeld om te maaien, verticuteren of te vegen en te verzamelen in één werkgang.

• Met de verticuteeras kunt u gras in één gang verticuteren en verzamelen.
• Voor algemeen gebruik bij vegen en verzamelen van verschillende soorten afvalmateriaal zoals bladeren, grasmaaisel snoeisel of zelfs
zwerfvuil kan er gewerkt worden met een borstel-as.
• TRILO S-Serie zuigwagens zijn uitstekend inzetbaar voor het opvegen en verzamelen van allerlei soorten afvalmateriaal.
Er is zelfs een speciale werk-as voor het reinigen van evenemententerreinen.
• Er is een keuze uit meerdere maaiassen. Er zijn zowel maaiassen voor het fijne werk, zoals gazons in
parken, als ook maai-assen voor zwaardere omstandigheden zoals het maaien van bermen of braakliggende terreinen.
Maar ook is er een maai-as voor het perfect maaien van ‘The rough‘ op golfbanen.

Het hele jaar door werken met de S-serie van TRILO

Grote en extra grote S-Serie zuigwagens
Zuigwagen met het juiste laadvolume voor u
Buiten de compacte S3 en de middelgrote S4, zijn er ook zuigwagens
met een groter laadvolume. Er zijn grote S-Serie zuigwagens met
laadvolumes van 8 tot en met 12 m3 en voor de grootste laadbakken
is er de categorie S-Serie extra grote zuigwagens met laadvolumes
van 14 tot en met 20 m3.
Ondanks het grote laadvolume zijn de grotere S-Serie zuigwagens
toch compact en heel wendbaar waardoor u makkelijk en veilig kunt
werken langs wegen en obstakels. De Grotere S-Serie zuigwagens zijn
leverbaar met werkbreedtes van 1.8, 2.1 en 2.4 meter. Snel en efficient
werken staat centraal, dat geld ook voor het lossen wat eenvoudig
en snel gaat door middel van een bodemketting.

Zuigwagens uitgerust met een zuigslang
Er kan niet alleen blad verzameld worden met de borstel-as,
maar ook met een handloopslang of een met zuigslang
gemonteerd op een hydraulisch gestuurde werk-arm.
1. Een slang met een diameter van 350 mm gemonteerd op
een hydraulisch gestuurde werk-arm die bedienbaar is
vanuit de cabine met een joystick*. De slang kan zowel aan
de linker als rechterzijde worden gemonteerd.
2. Met een flexibele zuigslang met een werkbereik van 6 meter
en een diameter van 250 mm waarmee grote hoeveelheden
materiaal snel en effectief kunnen worden verzameld van
moeilijker bereikbare plaatsen.

Er kan niet alleen blad verzameld worden met de borstel-as, maar ook met een handloopslang of met een zuigslang gemonteerd op een hydraulisch gestuurde werk-arm.

Optioneel*

Joystickbediening
Drie-assige proportionele joystick met 2 activeringsknoppen

TFT lcd-kleurenscherm van 2,8” met achtergrondverlichting

Noodstop

Alle functies van de S-serie kunnen vanuit de cabine worden
bediend via een elektro-hydraulische joystick*
•
•
•
•
•
•
•

Bediening door één persoon
Ergonomisch ontwerp
Gebruiksvriendelijk
Intuïtieve bediening
Instelbaar op gebruikersvoorkeuren
Gebruikersinterface beschikbaar in verschillende talen
Gemakkelijk te installeren in tractoren van elk merk.

*Optioneel

4-wegknop

Bedieningsfuncties:
• Zuigslang
• Pendelautomaat
• Zuigmond
• Bediening klep-as zuigmond
of zuigslang
• Losklep
• Losvloer
• Waterinjectie
• Werklampen
• Waarschuwingslichten
• Zwaailichten

Aansluiting via verwijderbare CAN-buskabel

Montagebeugel met meerdere bevestigingsposities voor bevestiging in de cabine van de tractor

De zuigslang wordt door middel van de joystick bediend.

S8

Zeil of klep voor luchtgeleiding
Rooster of net

Hydraulische achterklep

Zuigslang

Keuzeklep zuigmond of slang
Voering in waaierhuis

Bodemketting

Waaier

Vering
Luchtremmen, hydraulische remmen
of mechanische remmen
Radiaalbanden
Rol

Tastwielen

Kettinglift

Borstelas

Instelbaar neusstuk

Zuigmond

S10

• Krachtige waaier met een sterk zuigvermogen.

TS Zuigcontainers

• Ook zelfstandig (standalone) inzetbaar.
• Geschikt voor het werken in stedelijke gebieden.
• Makkelijk te bedienen met radiografische afstandsbediening.
• Laag geluidsniveau.
• Voorzien van pendelautomaat.
• Motor met een lage emissie (stage-V).
• Makkelijk op- en afzetten met haakarm systeem.
• Verkrijgbaar met verschillende laadvolumes 17, 20, 22, 25, 28 m3.

Diesel

Mobiel grote hoeveelheden bladafval en restafval verzamelen
De waaier van TS-Serie zuigcontainers wordt onafhankelijk aangedreven door een emissie-
arme watergekoelde Hatz dieselmotor (stage-V). De waaier- en motorbehuizing is voorzien
van een geluidsabsorberend pakket. De krachtige waaier zorgt voor een enorme zuigkracht en
is gemonteerd in een behuizing voorzien van een vervangbare binnenvoering. De zuigslang
is gemonteerd aan een eenvoudig radiografisch bedienbare in – uit schuifbare en op – neer
beweegbare werkarm. De zuigslang heeft een diameter van 350 mm en een lengte van 400 cm
en is voorzien van stalen eindstuk. Er is optioneel een watervernevelingssysteem leverbaar
voor het reduceren van stof. De zuigcontainers zijn leverbaar met laadvolumes van 17, 20, 22,
25, 28 m3. T-Serie zuigcontainers worden geleverd in een haakarm uitvoering om eenvoudig en
snel op een vrachtwagen te kunnen zetten of af te laden.

Geschikt voor het werken in stedelijke gebieden.

Makkelijk op- en afzetten met haakarm systeem.

290

Een pendelautomaat beweegt de zuigslang heen en weer voor beter opzuigen van materialen.

Verkrijgbaar met verschillende laadvolumes 17, 20, 22, 25, 28 m3.

1530

Proportionele hydraulische bediening
Containerkraan DIN 30722-2

Zeil voor luchtgeleiding
Roosterdak of net

Pomp?

TS

Zuigslang

Watertank (475 liter)

Slangarm met
bereik van 2 meter

Brandstoftank (125 liter)

Stage-V dieselmotor

Mobiele, radiografisch bediende machinefuncties

• Krachtige waaier met een sterk zuigvermogen.

TL Zuigcontainers

• Werken aan beide zijden van het voertuig.
• Geschikt voor het werken in stedelijke gebieden
• Op- en afzetten van vrachtwagen d.m.v. haakarm systeem.
• Zuigslangarm radiografisch bedienbaar.
• Laag geluidsniveau.
• Motor met een lage emissie (stage-V).
• Verkrijgbaar met laadvolumes van 23 en 26 m3.

Diesel

Mobiel grote hoeveelheden bladafval en restafval verzamelen
De waaier van TL-Serie zuigcontainers wordt onafhankelijk aangedreven door een emissie-
arme watergekoelde Hatz dieselmotor (stage-V). De waaier- en motorbehuizing is voorzien van
een geluidsabsorberend pakket. De zuigslang is gemonteerd aan een radiografisch bedienbare
zwenk-arm waarmee u zowel links als rechts van het voertuig kunt werken. De zuigslang heeft
een diameter van Ø 350 mm en is voorzien van stalen eindstuk. Er is optioneel een water
vernevelingssysteem leverbaar voor het reduceren van stof. De zuigcontainers zijn leverbaar
met laadvolumes van 23 en 26 m3. T-Serie zuigcontainers worden geleverd in een haakarm
uitvoering om eenvoudig en snel op een vrachtwagen te kunnen zetten of af te laden.

*( Containerabmessungen nach DIN 30722-2
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Werken aan beide zijden van het voertuig

2250

• Krachtige waaier met een sterk zuigvermogen.

TH Zuigcontainers

• Werken aan beide zijden van het voertuig.
• Verkrijgbaar met BDF-systeem voor eenvoudig op- en afzetten.
• Zwenk-arm radiografisch bedienbaar.
• Geschikt voor het werken in stedelijke gebieden.
• Hydraulisch aangedreven door de hydrauliek van het voertuig.
• Verkrijgbaar met laadvolumes 15 en 19 m3

Hydraulic

Mobiel grote hoeveelheden bladafval en restafval verzamelen
De waaier van de TH-Serie zuigcontainers wordt hydraulisch aangedreven door het hydrauliek-
systeem van het voertuig. De zuigslang is gemonteerd op een radiografisch bedienbare zwenkarm waarmee u zowel links als rechts met een gelijke afstand van het voertuig kunt werken.
De TH-Serie zuigcontainers zijn gemonteerd op een hydraulisch kipbaar frame dat met twist
locks vastgezet wordt aan het voertuig. Door middel van in- en uitklapbare steunpoten is het
op- en afzetten van TH-zuigcontainers zeer eenvoudig (BDF-systeem). De zuigcontainers zijn
leverbaar met laadvolumes van 15 en 19 m3. Er is optioneel een watervernevelingssysteem
leverbaar voor het reduceren van stof dat vrij kan komen. Om rijdend te kunnen werken, moet
de vrachtwagen voorzien zijn van een kruipgang.

Mobiel grote hoeveelheden bladafval en zwerfvuil verzamelen.
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Doordat het draaipunt van de zuigslang in het midden van het voertuig is geplaatst, is het mogelijk om op gelijke afstand zowel links als rechts van het voertuig te werken.

60
2500

De TH-Serie zuigcontainers zijn gemonteerd op een hydraulisch kipbaar frame.
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Werken aan beide zijden van het voertuig

B7 Bladblazers
Schoonblazen van wegen, bermen of parkeerplaatsen etc.
Dankzij zijn enorme vermogen heeft de TRILO-B7 een grote reikwijdte en blaast in een korte tijd grote oppervlakken schoon.
De uitblaasbocht is hydraulisch te verstellen vanaf de bestuurdersstoel, wat de bediening makkelijk maakt. Bij het veranderen
van de rijrichting en weer terugrijden, kunt u door middel van de omkeerbare uitblaasbocht nog steeds dezelfde kant op blazen.
U kunt links of rechts van de machine blazen, en als u de bocht op halve hoogte plaatst kunt u in één werkgang aan beide zijden
blazen en uw paden en wegen in één keer schoonblazen. De Anti-scalp rol zorgen ervoor dat de bladblazer perfect de bodemcontouren volgt en beschermen zowel de uitblaasmond als de grasmat. De waaier wordt aangedreven door een aan de tractor
gekoppelde aftakas en heeft een vermogen nodig van 30 pk (22 KW).

TRILO produceert uiterst lichte en compacte bladblazers met veel vermogen!

• Compact met een groot vermogen.
• Past op tal van voertuigen en
maaimachines.
• Kan zowel achter- als voorop een
voertuig worden gemonteerd.
• Anti-scalp rol .
• Kan zowel hydraulisch worden
aangedreven als door een aftakas (PTO).
• Robuust gebouwd.
• Uitblaasbocht wordt hydraulisch/
electrisch bediend vanaf
bestuurdersstoel.

TRILO BL400-bladblazers zijn stil en kunnen op tal van voertuigen worden aangesloten.

BL400 Bladblazers

LAAG GELUIDSNIVEAU

Schoonblazen van wegen, bermen of parkeerplaatsen etc.
Deze unieke, flexibele en stille bladblazer die goed past op de voor of achterzijde van vele voertuigen. De 180° draaibare
uitblaasbocht kan hydraulisch of elektrisch worden bediend vanaf de bestuurdersstoel. Daarmee kan eenvoudig richting
worden gegeven aan de luchtstroom. Ondanks zijn grote vermogen heeft de BL400 een opmerkelijk laag geluidsniveau wat
wel zo prettig is voor de omgeving en de bestuurder. De waaier wordt aangedreven door een aan de tractor gekoppelde
aftakas en heeft een vermogen nodig groter dan >25 pk (19 KW).

BL960 Bladblazers

EXTREEM KRACHTIG

Schoonblazen van wegen, bermen of parkeerplaatsen etc.
Deze machine is met zijn enorme vermogen en een verreikende luchtstroom, ideaal voor het schoonblazen van brede grote
wegen. De omkeerbocht is hydraulisch te verstellen vanaf de bestuurdersstoel, wat het bedienen erg makkelijk maakt. Bij het
veranderen van de rijrichting en weer terugrijden, kunt u door middel van de omkeerbocht nog steeds dezelfde kant op blazen.
U kunt links of rechts van de machine blazen, en als u de bocht op halve hoogte plaatst kunt u in één werkgang aan beide zijden
blazen en uw paden en wegen in één keer schoonblazen. De grote tastwielen en anti-scalp rol zorgen ervoor dat de bladblazer
perfect de bodemcontouren volgt en beschermen zowel de uitblaasmond als de grasmat. De waaier wordt aangedreven door een
aan de tractor gekoppelde aftakas en heeft een vermogen nodig van 50 pk (37 KW).

TRILO® biedt met de BL960 de krachtigste bladblazer in zijn soort!

Overzicht van opties en specificaties
COMPACTE ZUIGUNITS
ZUIGWAGENS
ZUIGCONTAINERS
BLADBLAZERS
									 		
				
		
SU40
SU60
T1
S3
S4
S-Series
TS
TL
TH
Bl400
B7
Vermogensbron:											
540 omw./min
1000 omw./min
2100 omw./min
Hydraulisch
-

BL960

-

Dieselmotor
Hatz Stage-V
Hatz Stage-V		
Benzinemotor
												
Algemene specificaties:											

-

Vermogenseis
Luchtstroom, m3/min.

> 45 pk
385

13 pk
180

20 pk
200

13 pk
180

50-80 pk*
280

45-90 pk*
315

70-130 pk*
390

400

400

70Kw Hydrauliek
400

> 25 pk
280

> 30 pk
300

Inhoud van de laadbak
1 m3
3m3
4m3
8 - 20m3
17, 20, 22, 25, 28 m3 21, 23 en 26 m3
15 en 19m3
Bandenmaat
4.80x4.00-8
20.5x8.0-10
26,5x14
500/50R17
500/50R17
13x6.50-6
13x6.50-6
												
Type aanhangwagen:											
Lage snelheid
Hoge snelheid
												
Zuigslang:											
200mm
250mm
350mm
												
Joystickbesturing:											
Zwart/wit
-			 Proportioneel
												
Borstelmond aandrijflijn:											
Mechanisch
Hydraulisch
												
Breedte borstelmond: 											
1.30 m
1.50 m
1.80 m
2.10 m
2.40 m
3.00 m
												
Werk-as:											
Borstel			Rubberen klep borstel			
-			
			 Verticuteer 			
Maaier			Zware maaier			
-		
													
Remysteem:												
Geen remmen
Hydraulische remmen
Oploopremmen
Luchtremmen
-		 - 													
Filters:											
Topnet
Rooster
Stofkap
Waterinjectie
													
Gootborstel:
													
Opties bladblazer:												
Omkeerbocht
180o draaibare bocht
* (Cut & Collect) Afhankelijk van de omstandigheden

Markten
TRILO biedt niet alleen hoogwaardige oplossingen voor het opruimen van bladeren, zwerfvuil, snoeisel en maaisel,
maar heeft ook ruime ervaring in de volgende gebieden:
•
•
•
•
•
•
•

Blad opruimen en bermmaaien
Graszodenindustrie
Airside FOD and habitat management
Sportveldonderhoud
Golfbaanonderhoud
Afval verzamelen
Ruitersport

www.trilo.com

Technische ondersteuning

Onderdelen

Dag en nacht service

033 450 61 78

033 450 61 77

Binnen 24 uur verpakken en verzenden

service@trilo.com

parts@trilo.com

we uw bestelling vanuit ons magazijn

Ons technisch personeel staat voor u

Originele onderdelen tegen de beste prijs,

naar elke locatie, wereldwijd!

klaar om vragen over onze producten

rechtstreeks vanuit ons magazijn. 24/7

te beantwoorden of om technische

gemakkelijk te bestellen in onze webshop.

informatie te geven.

http://shop.vanmac.nl
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