
NYA GENERATIONEN  
REDSKAPSBÄRARE
 TransPro 5080 - Summan av dina behov

PROFESSIONAL | MARKVÅRDSMASKINER



Nej den har inte bara fått ny färg. TransPro 5080 är en helt ny redskapsbärare med mängder av nya finesser 
som våra duktiga och mycket erfarna ingenjörer har tagit fram tillsammans med användarna, våra kunder. 
Kärcher Belos har ytterligare en gång lyckats att skapa en komplett redskapsbärare för professionella 
användare med mycket höga krav.

TransPro 5080 är en klassledare från start, allt är genomtänkt in i minsta detalj. 

TRANSPRO 5080
- KAN INTE BESKRIVAS, DEN MÅSTE UPPLEVAS !



DEN NYA GENERATIONEN
REDSKAPSBÄRARE

Kraft i överflöd
Som Belos tidigare maskiner är denna redskapsbärare från Kärcher 
Belos framtagen / byggd för att med lätthet kunna användas året om. 
TransPro 5080 är robustare, lättare att underhålla och har fått rejält 
utökad PTO-kraft. Nu har man kraft i överflöd, på sommaren räcker 
den till att driva ett tremeters klippdäck och på vintern finns det 
kraft till t.ex. en stor snöslunga. 

För användaren
Föraren är i total harmoni med maskin och redskap. Den omtänksamma 
förarmiljön med vibrationsfri och rymlig säkerhetshytt, låg ljudnivå, 
bra sikt, plant golv, kompressorstol, ställbar ratt, servo-styrning, AC och 
värme bidrar till detta. De funktions- och färg-kodade reglagen med 
förklarande symboler är till mycket stor hjälp för att styra maskin och 
redskap med precision och effektivitet.

För ekonomin
Robust ram med integrerade hjulmotorer, midjestyrning och hög-
kvalitativa komponenter bidrar till hög driftsäkerhet och lång livslängd. 
Alla servicepunkter är enkla att komma åt vilket ger lättilgänglig 
service och underhåll. Den höga nyttjandegraden med låga tim-
kostnader gör TransPro 5080 till en mycket lönsam investering.

För miljön
Stark och kraftfull dieselmotor från Kubota med direkt bränsle-
insprutning på 49 hk ger låga driftskostnader. Kubotadieseln är extremt 
miljövänlig och uppfyller de mycket stränga normerna EURO steg 3A. 

Redskapsval, för hela året
TransPro 5080 är byggd för att användas året om. Det breda  
sortimentet av top-of-the-line redskap som snabbt kan skiftas, 
ökar flexibiliteten väsentligt.

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. Lättillgänglig service och underhåll.

Nykonstruerad robust ram med 
integrerade hjulmotorer,

Funktions- och färgkodade regalge 
och mycket bra runtom sikt.



TRANSPRO 5080 
EN LÖNSAM 
INVESTERING
Med Belos fyrpunktsfäste byter man lätt och 
smidigt redskap, med option som hydraulisk 
lastram blir redskapsvalen ännu fl er. Enkla 
redskapsbyten ger korta ledtider och effektiva 
dagar med låga timkostnader, året om. 

Med ett rikstäckande servicenät får du samtidigt 
en pålitlig helhetslösning utan onödiga driftstopp.

REDSKAPSBÄRARE TRANSPRO 5080

youtube.com/beloscarrier





UTÖKAD 
PTO-KRAFT 
GER FLER 
MÖJLIGHETER
Den utökade PTO-kraften ger ett mångfaldigat 
värde vad gäller redskapsvalen, kraften räcker t.ex. 
till att driva ett 3-meters klippdäck. 

Den långa hjulbasen ger TransPro 5080 en stadig 
och jämn gång vid högre farter, detta minimerar 
transporttiderna.

youtube.com/beloscarrier

REDSKAPSBÄRARE TRANSPRO 5080





FRONTLASTARE 
MED REJÄL 
LYFTKRAFT 
GER NÖJDA 
ANVÄNDARE 
Den nyutvecklade frontlastaren är ytterligare ett 
redskapsval som gör TransPro 5080 attraktiv och 
mycket användar-vänlig. Eurofästet ger möjligheter 
att snabbt kunna skifta mellan snöskopa, vikplog 
och pallgaffl ar. 

Som option fi nns möjlighet till framdragen 
hydraulik för att driva en sopvals.

youtube.com/beloscarrier

REDSKAPSBÄRARE TRANSPRO 5080





SUVERÄN 
FRAMKOMLIGHET 
MED MIDJE-
STYRNING OCH 
FYRHJULSDRIFT
TransPro 5080 är en mycket komplett vinter-
maskin. Bra markfrigång och midjestyrning 
tillsammans med 4WD bidrar till mycket bra 
framkomlighet på alla underlag även under tuffa 
arbetsförhållanden. Redskapsval som utlastnings-
skopa, sandspridare, frontlastare och vikplog eller 
en stor snöslunga bidrar även till detta. 

Den goda komforten med bl.a. värme och kom-
pressorstol gör att föraren kan köra långa pass 
utan att bli trött. 

youtube.com/beloscarrier

REDSKAPSBÄRARE TRANSPRO 5080





 Dimensioner 
 Total längd:   2 745 mm
 Total bredd:  1 360 mm
 Total höjd:  1 980 mm
 Axelavstånd: 1 700 mm
 Vikt: 1 650 kg

 Hydraulik

 Max axelbelastning, fram:  2 000 kg 

 Fram:  2-4 st

 Max axelbelastning, bak:  2 000 kg

 Bak: 1-2 st

 Totalt:  3 200 kg

 Lyftkraft fram: 900 kg

 Däck: 26x12,00-12

 Lyftkraft bak:  900 kg
 Hydraulflöde: 20 l/min

 Transmission

 Arbetstryck: 160 bar

 Transmission:  Datorstödd eller servoassisterad 
  HST, Hög och låg växel

 Styrning

 Drivning:  4WD, hjulmotor vid varje hjul

 Styrning Hydraulisk servostyrning

 Differential:  Ja

 Max rekning:  12°

 Lyfthöjd:  2030 mm

 Skoplåsning:  Hydraulisk Farthållare:  Ja

 Svängradie: 1,15 meter

 Färdbroms:  Hydrostatisk på drivande hjul  Snabbfäste:  Euro

 Lyftkraft:  400 kg längst upp

 Frontlastare (option)

 P-broms:  Ja, automatisk på framhju-  Övrigt:  Hydraulikuttag vid snabb-
  fästet (option)

 Motor
 Typ: Kubota V2403

 Tankvolym: 50 liter

 Arbetstryck: 220 bar

 Max hastighet: 40 km/h

 Max styrvinkel: 50°

Tekniska data

 Effekt: 49 hk

 Kraftuttag (PTO)
 Fram:   Hydraulisk, 80 liter/minut
 Bak: Hydraulisk, 40 liter/minut
  (80 liter/minut option)

 Max belastning:  1150 kg
  Integrerade lyftcylindrar

 Lastram (option)
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REDSKAPSBÄRARE TRANSPRO 5080

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.se


