
PROFESSIONAL | MARKVÅRDSMASKINER

KOMFORT OCH STYRKA 
I VÄRLDSKLASS
TransGiant - Upplev skillnaden



TransGiant är en lönsam investering, med maskinens inbyggda flexibilitet och breda användningsområden 
kan den användas varje dag året runt. Snabba redskapsbyten och hög transporthastighet minimerar ställ-
tiderna. God detaljkvalité samt god driftsekonomi ger effektiva dagar med låg timkostnad, året om. 
 
Så, varför satsa på en maskin med begränsningar när man kan välja en redskapsbärare som TransGiant  
från Kärcher Belos.

TRANSGIANT
- EN MÄSTARE PÅ ATT LÖNA SIG !
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DET FINNS INGA  
BEGRÄNSNINGAR !

TransGiant är utrustad med lättåtkomliga
hydraulanslutningar vid redskapsbyte.

Lättmanövrerad med joystick.

Redskapsflödet anpassas direkt från förarplats-
en, föraren får all information på skärmen..

TransGiant 
Redskapsbäraren från Kärcher Belos med ett överflöd av kraft, kom-
pakta mått, och inbyggd flexibilitet. TransGiant har allt som alla 
önskar sig och lite till, med olika redskapsval som passar alla säsong-
er finns det inga begränsningar för vad den kan göra. 

Komfort av yppersta klass
TransGiant har förarkomfort av yppersta klass, suverän rymdkänsla, 
total överblick, låg ljudnivå, ergonomiskt fulländade reglage och kli-
matanläggning som gör den lika behaglig att köra året om. 

Flexibel och anpassningsbar
TransGiant är marknadens mest flexibla och anpassningsbara maskin 
där redskapsflödet anpassas direkt från förarplatsen. Det finns inte 
längre några begränsningar på redskapsval.

Total kontroll med TransGiant
Med Kärcher Belos unika 4-hjulsdrift och automatiska antispinnfunk-
tion tar du dig fram på alla underlag. Midjestyrning, liten svängradie 
och fenomenal dragkraft tillsammans med hög transporthastighet gör 
TransGiant till förarens favorit året runt.

Ren och resurssnål
Med Kubotas E-TVCS-diesel är TransGiant extremt miljövänlig, den 
uppfyller alla krav utan vare sig partikellfilter eller katalysator. 
TransGiants integrerade system optimerar rätt flöde till driften av 
respektive redskap, detta gör maskinen synnerligen resurssnål.  
Till glädje för människa, maskin och miljö. Med en TransGiant är du 
alltid maximalt förberedd inför de mest skiftande arbetsuppgifter. 
Sommar som vinter. Natt som dag. Upplev skillnaden!

Auktoriserad service
Våra rikstäckande auktoriserade verkstäder får fortlöpande utbildning 
för att ge dig sakkunnig guidning och bästa service. 
Det ger dig som användare trygghet och bästa driftsekonomi.
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 Dimensioner 
 Längd:   3 215 mm
 Maskinbredd:  1 370 mm
 Totalbredd: 1 590 mm
 Totalhöjd: 2 130 mm
 Axelavstånd:  1 900 mm

 Motor

 Vikt:  2 450 kg 

 Typ:  Kubota V3600-TE

 Max lastkapacitet fram:   3 000 kg

 Effekt: 86 hk

 Max lastkapacitet bak:  3 000 kg

 Tankvolym: 78 liter

 Max totalvikt: 5 000 kg
 Däck:  33x15.00-15 std.

 Hydraulik

 PTO Fram: Hydraulisk 0-120 l/min, 250 bar

 Transmission

 PTO Bak: Hydraulisk 0-120 l/min, 250 bar

 Transmission: Datastyrd HST, hög och lågväxel
 Drivsystem:  4WD - hydraulisk motor

 Lyftkapacitet bak: 2 000 kg

 Max transp. hastighet:  40 km/h

 Bak: 1 st. dubbelverkande

 Arbetstryck: 200 bar

 Styrning Antispinn:  Automatisk

 Lyftkapacitet fram: 2 000 kg

 Farthållare:  Ja  Styrning: Hydraulisk servostyrning

 Hydraulflöde: 0-40 l/min

 Färdbroms:  Hydrostatisk på 4 hjul och  Styrvinkel: 45 grader
  hydraulisk på framhjul  Rekning: 12 grader
 Parkeringsbroms: Trumbroms på framhjulen

  i varje hjul

 Fram: 3 st. dubbelverkande

Tekniska data

REDSKAPSBÄRARE TRANSGIANT

Kärcher AB

Tagenevägen 31, Box 24 
425 02 Hisings Kärra

Tel. 031 57 73 00 
Fax 031 57 51 49

info@karcher.se 

www.karcher-belos.se

 Kraftuttag (PTO)

 Vändradie: 1,6 meter

P
ro

du
kt

sb
ro

sc
hy

r 
B

el
os

 T
ra

ns
 G

ia
nt

 0
9

/2
0

1
5

 · 
B

es
t.
 n

r. 
9

.5
5

2
-9

2
9

· K
är

ch
er

 A
B

 r
es

er
ve

ra
r 

si
g 

fö
r 

ev
en

tu
el

la
 t

ry
ck

-/
sk

ri
v
fe

l e
lle

r 
än

dr
in

ga
r 

i s
or

ti
m

en
t.


