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OPIS OGÓLNY 
Transporter TF-7GR jest urządzeniem o nośności 7 ton służącym do przemieszczania palet i kontenerów do i 
z magazynu, regałów, hi-loader’ów, wózków i temu podobnych miejsc. Transporter TF-7GR jest 
urządzeniem wysoce niezawodnym dzięki niezwykle odpornemu podwoziu. Dzięki temu cieszy się dużym 
popytem wśród klientów na całym świecie. 
Konstrukcja transportera TF-7GR zapewnia niezawodność, niskie koszty eksploatacji oraz uwzględnia 
najnowsze rozwiązania techniczne, a wśród nich nieskomplikowaną instalację elektryczną oraz prosty system 
hydrauliczny. Funkcjonalne rozplanowanie i łatwy dostęp wszystkich podzespołów powoduje, że nakład 
pracy i kosztów na czynności konserwacyjne jest bardzo niski.  
 
KONFGURACJA STANDARDOWA 

 

Podwozie - Własne podwozie z wysokoja-kościowych, 
odpornych materiałów 
Nośność - TF-7GR przeznaczony jest do przemiesz-
czania ładunków o wadze do 7 ton tj. jednej palety 96” x 
125”’ lub kombinacji kontenerów LD1, LD2, LD3 i LD4 
jeśli długość całkowita nie przekracza 125” 
System przemieszczania Przemieszczanie ładunku 
zapewnia 10 odpornych rolek (średnica 159mm, grubość 
4,5 mm) oraz dwa automatyczne stopery. Typowa pręd-
kość przemieszczania wynosi 15 do 20 m/min. 

 

Silniki Przewidziano napęd 4 cylindrowym silnikiem Diesel 
PERKINS 1104D44T COM3 
DEUTZ TD2011L041 COM3 

 

Przeniesienie napędu Hydrostatyczne systemem pompy 
REXROTH A4VG125 i dwóch silników hydrostatycznych
w kołach tylnich. Prędkość maksymalna 25 km/godz. 

 
 

Oś przednia Wysokiej odporności oś kierowana na
siłownikach zapewniających regulację poziomu w zakresie
między 457 mm a 584 mm. 

Hamulce Hamowanie zapewnia układ hydraulicznych 
hamulców tarczowych kół przednich oraz system 
hydrostatyczny  w  kołach tylnich.  Wspomaganie 
hydrauliczne dostarczane jest jako standard. 

 
 

Hamulec postojowy Jeden z silników hydrostatycznych
w kołach tylnich posiada mokry wielotarczowy hamulec
aktywowany automatycznie z chwilą gdy joystick kie-
runku do przodu/w tył nie znajduje się w pozycji jazda. 
Układ kierowania Zapewniono kierowanie hydro-
statyczne przy ograniczeniu standardowego ciśnienia
zaworem nadmiarowym  do 180 bar (2600 PSI). 
 

Komora silnikowa W komorze silnika umieszczono ele-
menty układu hydrauliki i skrzynkę instalacji elektrycznej.
Cztery oddzielne pokrywy zapewniają wygodny dostęp. 
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Sterowanie przemieszczaniem ładunku Niezawod-
ność i łatwość obsługi zapewnia układ elektrycznego ste-
rowania zaworami solenoidowymi. Napędu rolek dostarcza 
silnik hydrauliczny oraz układ łańcuchów o szczególnie wy-
sokiej odporności. Dwa siłowniki dwustronnego działania 
regulują poprzez oś przednią wysokość platformy. 
 

Ogumienie Opony kół przednich i tylnich 8,25 R15 TVS 
  

Pojemność zbiornika paliwa 107 litrów 

 

Zbiornik oleju hydraulicznego Pojemność zbiornika 
wynosi 179 litrów. Wbudowany filtr na powrocie.  
 

Układ hydrauliczny Ciśnienie w układzie (nie obejmuje 
przeniesienia napędu) zapewnia pompa typu zębatego.  
 

Instalacja elektryczna  
* Napięcie 24VDC, dwa akumulatory 95 Ah, alternator  
   55A 
* Sygnał dźwiękowy elektryczny, reflektor oświetlacz,  
   wyłącznik główny akumulatorów 
* Po 2 światła: jazda, stopu, kierunkowskazy przód i tył 
* Karta przekaźników sterujących i wyłączników automa-
   tycznych usytuowana jest desce rozdzielczej. 
 

MALOWANIE: Kolor biały RAL 9016 

ELEMENTY PODSTAWOWE: 
 

* Bursztynowe migające światło ostrzegawcze „kogut” 
* Kładki przejścia między rolkami platformy. 
* Hak holowniczy przód i tył 
* Prawe i lewe lusterko wsteczne 
 

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE: 
 

* Opcja kabiny zamkniętej 
* Wersja z kierownicą po prawej stronie 
* Opcja kabiny zamkniętej z 3 stron 
* Kauczukowane rolki 
* Zderzaki kauczukowe przód i tył 
* Zapasowe koło i opona 
* Awaryjna ręczna pompka hydruliczna 
* Przemieszczanie bezłańcuchowe 
* Palec  
* System przeciwskrętu 
* Wersja 2 niezależnych przekroi (kontener) 
* Zabezpieczenie do transportu morskiego. 

 
 
 
 
 

  
 

Specyfikacja może ulec zmianie w wyniku ciągłego dążenia do udoskonaleń produktu, 
Tolerancje podanych parametrów: +/- 5 %,    

Niektóre ilustracje mogą pokazywać wyposażenie opcjonalne  
Rev 23/06/2011 (A.G) 

Waga: 5100 kg 
Promień skrętu: 7,8 m 


