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TD-25M Seria-1 
cu o nouă cabină proiectată
pentru a ușura munca grea
a operatorului

 
 

Siguranța și confortul operatorului sunt elemente esențiale pentru productivitatea pe
șantier. Un operator confortabil este mai puțin obosit, mai e�cient și mai productiv.
Faceți cunoștință cu noul TD-25M Seria-1 cu o cabină complet nouă, care oferă 
caracteristici de vârf în industrie astfel încât operatorul să se poată concentra asupra
locului de muncă cu încredere.

 

CE ESTE NOU?´

Cabina are un design funcțional pentru a menține operatorul atent la locul de muncă. Operatorii se vor bucura
de noile caracteristici care ofera un confort excepțional în cabină.

Urcați-vă în cabina noului TD-25M
și puteți vedea că a fost conceput 
având în prim plan sa-l facă pe 
operator mai confortabil și mai productiv.

 

 
 

OPERATORUL ÎNAINTE 
DE TOATE

Cabina mai mare & Mai mult spatiu la interior

Uși mai largi pentru un acces îmbunătățit

Capota conică a motorului pentru o 
vizibilitate îmbunătățită

Cu 33% mai multă suprafață de sticlă

Noua cabină presurizată care asigură un 
zgomot redus și fără pătrundere de praf

Nivel redus de zgomot în cabină la 78 dB(A)

Niveluri reduse de vibrație

Setări îmbunătățite de control a climei

Capacitate de service mărită datorită îmbunătățirii
sistem hidraulic cu traseu nou pentru furtunuri și țevi



Rezoluție înaltă
de 7 inch

 

LCD 
ecran de a�șare cu
design robust pentru
medii extreme

SETĂRI ÎMBUNĂTĂȚATE DE CONTROL CLIMATICE

Datorită noului panou de control al climatizării 
cu noi funcții și setări și 9 ieșiri de aer, operatorului 
i se acordă control maxim asupra condițiilor climatice 
interne ale cabinei.

SCAUN CLASA I

Noul scaun cu suspensie pneumatică si cu spătar înalt
vine cu tetieră, senzor de scaun gol și senzor centură
pentru a crește siguranța operatorului. Este reglabil
la greutatea operatorului și poziția așezată și acum
este echipat cu cotiere complet reglabile
(Sus/Jos și Înainte/Înapoi). Este înclinat
spre partea dreaptă cu 15 grade pentru a reduce
oboseala operatorului în curse lungi de rupere.
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Vizibilitate excelenta
pentru maximum de 
comandă și control

 

Vizibilitatea este totul atunci când vine vorba de productivitatea pe șantier.
Noul TD-25M Seria-1 oferă vizibilitate de vârf în industrie pentru comandă maximă și
control. Cabina supradimensionată este spațioasă și are toate caracteristicile cheie 
pentru funcționarea buldozerului cât mai sigur și confortabil posibil, sporind
e�ciența operatorului schimb după schimb.

 

suprafata sticlă 
de 4,49 m²
pentru vizibilitate
superioară

 
Structura integrată
ROPS/ FOPS
pentru minimizarea 
punctelor moarte

Fereastra este 
pozitionată jos
pentru a 
îmbunătăți 
vizibilitatea asupra
lanțurilor de șenile

 
Capota motorului
cu design nou conic
si panouri laterale
cu balamale

 
 

+33%  MAI MULTĂ
 

 

VIZIBILITATE JUR-ÎMPREJUR

Datorită reproiectării rezervoarelor 
de combustibil și ulei, scaun înclinat 
la 15 grade, camerei de vedere pentru 
spatele utilajului și luminii
suplimentare asupra scari�catorului,
noul TD-25M Seria-1 oferă
O VIZIBILITATE ÎN SPATELE 
UTILAJULUI DE NEEGALAT. 
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Cabina oferă o vedere clară asupra zonelor de lucru ale lamei și scari�catorului și a
întregului loc de muncă, cu o linie de vedere directă către muchia de tăiere, 
făcând ușoară urmărirea �uxului de material de sub lamă.

Vezi mai mult, faci mai mult
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Vă puteți baza pe TD-25M Dressta atunci când afacerea dvs. are nevoie de utillaje 
durabile, productive și susținute de o rețea globală. TD-25M este un buldozer
dovedit ca �ind productiv și versatil, conceput pentru a oferi rezultate de încredere. 

Făcând o treabă ușoară
din sarcinile heavy duty

Buldozerul TD-25M Dressta este într-o clasă proprie datorită
designului său robust, gata să facă față chiar și celor mai dure
sarcini de construcție sau exploatare minieră, datorita ușurintei 
în exploatare și suportul de neegalat al rețelei globale Dressta.

PERFORMANȚI CU GREUTATE-

Proiectat pentru productivitate, operare sigură, �abilitate și durată lungă
de viață, Dressta TD-25M este buldozerul ales de catre profesioniștii din 
industrie din întreaga lume.
TD-25M oferă o valoare întreaga durată de viață: 

1. TD-25M are un Motor Cummins QSX15 puternic de 277 kW 
(370 CP putere netă), care oferă cuplu și putere constante
pentru împingere/nivelare și scari�care e�ciente.

 
 

2. Sistemul de direcției unic cu 2 viteze transferă continuu putere către
ambele șenile, rezultând o reținere mai bună a sarcinii prin viraj.

3. Designul robust al trenului de rulare permite durabilitate maximă și
funcționare lină, stabilă.

5. Rolele lubri�ate pe viață, lanțurile și roțile de rulare heavy duty asigură 
o durată de viață lunga pentru un cost de operare mai mic.

6. Transmisie Powershift de încredere și ambreiaje de direcție, cu
6 viteze de deplasare înainte / 6 înapoi și tragere mare de tracțiune

 

7. Preselecția vitezei de deplasare și modul automat de schimbare 
în treaptă inferioară pentru o mai mare e�cienta operatorului. 

8. 

9. Opțiuni pentru sistemele de control Trimble Ready și Trimble 3D.

10. Cabină cu design ergonomic, cu scaun de lux, suprimare a sunetului și
controale receptive și siguranța ROPS.

11. Vizibilitate excepțională de jur-împrejur, cu vedere clară asupra lamei.

12. Trepte pentru picioare și mânere  amplasate convenabil pentru 
un  acces ușor și  în siguranță.

13. Porturi de veri�care a diagnosticului, �ltre și indicatori de vedere ușor 
accesibile pentru rapiditate și funcționalitate simplă.

14. Capacitate de top a lamei pentru a face treaba mai rapid. Disponibile cu
Lamă semi-U (Standard), lamă Full-U, lamă de cărbune și lamă unghiulară.

15. Aspect modular al componentelor pentru a face serviceul și întreținerea 
mai rapide, mai usoare si mai ieftine.

66

Sistem de răcire de înaltă e�ciență, potrivit pentru toate condițiile 
climatice. TD-25M poate funcționa la temperaturi ambientale 
cuprinse între -40°C și +60°C.

4.

Opțiuni GPS pentru sistemele de management al �otei.



277 kW

377 hp

GREUTATE
OPERAȚIONALĂ

41,250 -
41,500  kg

90,940 -
91,491  lb

CAPACITATE
LAMĂ

PUTERE
MOTOR

7.4 - 27.5  yd3

5.7 - 21 m3
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Proiectat pentru productivitate 
și construit pentru a dura

 

Productivitatea este egală cu rentabilitatea.

Raportul echilibru-greutate TD-25M oferă un efort de tracțiune de neegalat 
pentru a putea îndeplini orice sarcină.

Alimentat de un motor turbo în-linie  Cummins X15 ,
de 277 kW (377 CP), TD-25M este compatibil cu 
reglementările privind emisiile EPA Tier 4 �nal/EU Etapa V
(disponibil și in varinata cu motor Cummins QSX15
EPA Tier 3/ EU Etapa IIIA) .

Combinația dintre expertiză Cummins
cu cel mai recent design de motor diesel heavy duty 
oferă un cuplu mai mare și o e�ciență excepțională
a combustibilului,  astfel încât să puteți prelua chiar și cele 
mai mari di�cile  sarcini cu încredere.

 
 

 

 

Motorul Cummins de încredere oferă 
un sistem de combustibil common-rail 
de înaltă presiune ce asigură 
performanțe optime și e�ciente
în timp ce tehnologia post-tratament 
incluzand catalizatorul de oxidare, 
�ltru de particule diesel, reductorul 
catalitic selectiv și AdBlue (DEF) 
mențin sistemul de injecție și control al
motorulului curat.
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FORȚĂ DE TRACȚIUNE 

O forță de tragere de 794 kN înseamnă că puteți rupe și deplasa mai mult
material pe oră.

 

SISTEM DE RĂCIRE
Design modular al radiatorului, aftercoolerului, elementelor de racire a
uleiului hidraulic si liniei de directie, fac ca intregul sistem sa �e mai ușor
de accesat și întreținut, inclusiv pentru curățarea regulată, în timp ce
designul  permite trecerea resturilor fără a se înfunda.

Un ventilator hidraulic reduce automat viteza atunci când cererea este 
mai mică, rezultând astfel un consum îmbunătățit al combustibilului. 
Un ventilator reversibil opțional asigură performanta maxima de curatare
a  radiatorului în timp ce lucrați.

AUTO DOWNSHIFT PENTRU PRODUCTIVITATE 
NEINTRERUPTĂ
Schimbarea automată a treptelor de viteză permite o funcționare lină
și timpi de ciclu îmbunătățiți. Controlerul reduce automat viteza la 
atingerea sarcinii de vârf, optimizând viteza și oferind efort maxim 
de tracțiune cu o e�ciență îmbunătățită a combustibilului.

 

PRESETATREA VITEZEI DE DEPLARE 

Modurile prestabilite facilitează lucrul prin îmbunătățirea timpilor de ciclu 
eliminând schimbările manuale de viteze și reducând astfel oboseala operatorului.

Operatorul poate selecta dintre două moduri prestabilite:
•     Direcția înainte pe treapta întâi și directia înapoi în treapta a doua. Acest mod
este ideal pentru timpi de ciclu rapid la împingere materiale dure

•    Direcția înainte pe treapta a doua și directia  înapoi pe treapta a doua,
pentru operare mai usoara.

 

SISTEM DE DIRECȚIE 2-VITEZE

Sistemul exclusiv de direcție cu 2 viteze permite furnizarea de putere 
maximă ambelor șenile în orice moment. Acest lucru asigură o tracțiune 
mult îmbunătățită pentru a împinge încarcaturi complete fără efort 
prin viraj, rapid și lin.

VITEZE DE TRANSPORT 

6 viteze înainte / 6 înapoi înseamnă control ușor și precis pentru călătorii 
mai rapide și productivitate mai mare a muncii. Operatorul poate selecta 
cu ușurință cea mai mare viteză de deplasare pentru lucrare sau poate regla
pentru aplicații sau condiții speciale.

 
 

CONVERTOR DE CUPLU

Convertorul de cuplu Dressta s-a dovedit ca este de încredere și ca face 
treaba operatorului  mai uşoară prin reglarea automată a vitezei
buldozerului pentru a încărca variaţiile care �uctuează în timpul 
ciclului de lucru.
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Întregul buldozer are un  
Design heavy duty 

Trenul de rulare rezistent al Dresstei este
proiectat pentru durabilitate și 
performanță în aplicații di�cile de la 
terenuri stâncoase până la grămezi de 
stoc, versanți și defrișări de teren.

 

 

Cadrul principal al TD-25M utilizează o construcție cu secțiune de 
înaltă calitate, turnată robust din oțel și sunt proiectat pentru a 
absorbi sarcinili grele și forțe de răsucire. Doi arbori pivot 
independenți sunt turnati pe cadrul principal pentru o întreținere 
ușoară și sunt montati în fața pinionului pentru a proteja 
ansamblurile de transmisie �nală de de șocurile induse de lamă. 
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TREN DE RULARE

TD-25M are un tren de rulare joasă care coboară centrul de greutate pentru 
o stabilitate excepțională și funcționare în siguranță chiar și pe pante abrupte.
Cadrele de șenile oscilante reduc socurile incarcaturilor, sporesc durabilitatea 
și oferă o deplasarea lină în timp ce imbunatateste capacitatea de inclinare.

Sistemul de șenile lubri�ate (LTS) de la Dressta este proiectat pentru:

•   Reduce uzura pinionului și a bucșei exterioare.
•   Elimină uzura găurii de contor al legăturii de cale și reduce deformarea 
    sau răsucirea lanțului.
•   Măreste durata de viață a rolei de șenile.
•   Ofera o funcționare mai silențioasă a lanțului de șenile.

ȘENILE 

O gamă de lățimi de senile ajută la potrivirea perfectă a modelului TD-25M 
la toate tipurile si condiţiile solului. Saboții de șenile cu o singură cotă de 
560 mm (22 inchi) sunt standard. Opțiunile includ colțuri tăiate de 610 mm 
(24 in.), 660 mm (26 in.) și 711 mm (28 in.).

 

 

ȘISTEM DE MONTARE A TRENULUI DE RULARE 

Sistemul de montare al trenului de rulare menține cadrele de șenile 
aliniate, permițându-le să oscileze pe verticală si împiedicând în același 
timp să intre și să iasă. Bara de egalizare �exibila este �xată în centru, 
în timp ce capetele barei se sprijină pe tampoane situate în centrul de 
sus al �ecărui cadru de cale.

Un astfel de design permite cadrelor șinelor să oscileze într-un mod 
adevărat, vertical, în plus, elimină nevoia de lubri�ere a 
știfturilor barei de egalizare.

Cadrul masiv dintr-o singură bucată, axul pivotant de 
înaltă rezistență și designul exclusiv al trenului de rulare 
asigură maximum de durabilitate și suspensie, oferind 
în același timp operatorului o călătorie lină, stabilă.
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Un buldozer excelent poate oferi rezultate excelente doar cu atașamentele potrivite. 
Lamele robuste Dressta și scari�catoarele sunt proiectate pentru a trece chiar și prin 
în cele mai dure materiale și sunt potrivite pentru o gamă largă de aplicații.

 

Atasamente pentru
productivitate și utilizare
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LAME

Pentru lame dimensiunea este egală cu productivitatea.  Lama standard 
Dressta Semi-U cu capacitatea de 9,6 m³ (12,5 yd3) este una dintre cele 
mai mari din clasa sa. Lamele standard Dressta au un avantaj de 8% față
de cel  mai apropiat rival, în timp ce lamele sale de mare capacitate sunt 
concepute pentru a putea realiza lucrări și mai mari.

Lamele Dressta sunt concepute pentru a oferi un echilibru între
împingerea lină și ușoară și mișcare agresivă a materialelor heavy. Acest 
lucru permite modelului TD-25M să aiba o performanță mai bună într-o 
varietate mai largă de aplicații.

Lamele sunt proiectate pentru o capacitate crescută și permit tăierea pe 
toată lățimea margini pentru o durabilitate prelungită. LAcestea pot � 
echipate cu o înclinare hidraulică sau cu opțiunea de înclinare/pas 
ceea ce permite o ajustare manuală a pasului lamei, si astfel buldozerul
este chiar mai versatil.

Butoanele de control pentru dublu înclinare și pas sunt utilizate pentru 
o schimbare precisă și ușoară a pozitiei lamei.

Designul standard Dressta al lamei Semi-U  combină capacitatea de 
penetrare a unei lame drepte cu capacitate marita a unei lame. Este 
ideala pentru sarcini si aplicații  grele, precum minerit și construcția de 
drumuri.

Lama Full-U de 11,5 m³ (15,0 yd3) permite mișcare unui volum mare  de
materiale necoezive.

Lama in unghi este proiectata pentru toate aplicațiile de impingere, 
inclusiv pe laterală.

Lama de manipulare a cărbunelui de 21 m³ (27,5 yd3) imbina productivitatea
crescută cu lungimea si  înălțimea, si este dezvoltata special pentru cărbune si
materiale voluminoase de joasă densitate. Plăcile de capăt extinse ajută la
reținerea incarcaturii și elimina pierderile laterale. 

Pentru a crește productivitatea și a reduce pierderile de materiale libere
și ușoare pe deasupra lamei, Dressta oferă protecție împotriva acestora  
atât pentru lamele Semi-U, cât și pentru lamele Full-U.

SARIFICATOARE

Un scari�cator reglabil cu mai multi dinti paralelogram oferă o excelenta
penetrare de 760 mm (29,9 in.) .

Scari�catorul cu un singur dinte standard cu 1,250 mm (49,2 in.) penetrare 
și opțiune de dinte cu penetrare excepțională de 1.700 mm (66,9 in.), 
permit transferarea completă a fortei de tracțiune de 794 kN (178.498 lbf)
catre scari�cator.

Opțional, pentru ușurință în exploatare, un pin de control hidraulic poate 
regla adâncimea de penetrare a dintelui.

Atât scari�catoarele cu un singur dinte sau cele cu mai multi dinti sunt
echipate cu patru cilindri mari (177,8 mm / 7 in. diametru), doi pentru 
inclinare și doi pentru ridicare și coborâre.
Unghiul de atac al dintilor poate � schimbat cu ușurință pentru a se potrivi
conditiilor de rupere.
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Lucrează în felul dvs.
pentru a vă atinge scopul

 

Diferite locuri de muncă au cerințe diferite, dar Dressta vă ajută să obțineți
cel mai bun rezultat în orice operațiune prin proiectarea de echipamente versatile
și lucrul direct cu clienții pentru a satisface cerințele lor speciale.
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TD-25M ESTE
IDEAL ADAPTAT
LA O GAMA DE
APLICAȚII
INCLUSIV: 

POLUL ARCTIC

Buldozere Dressta au fost create
pentru performanță supremă în
conditii arctice. Utilajele sunt 
echipate sa functioneze la 
temperaturi extreme de până la 
-40°C pentru perioade lungi
de timp.

CONSTRUCTIE DRUMURI
DRUMURI ȘI AUTOSTRĂZI

Buldozere puternice TD-25M au
muşchi pentru a prelua orice 
provocare, de la pionierat
până la nota �nală.

MANIPULARE CARBUNI

Buldozerele mari Dressta sunt o
alegere obisnuită pentru utilizare 
în exploatarea provocatoare a 
cărbunele, si pentru aplicații
care rulează 24/7, cum ar � 
generarea de energie și producția
oțelului.

PĂDURI

Buldozerele Dressta sunt 
disponibile într-o gamă larga 
de con�gurații cu caracteristici
să exceleze în medii provocatoare
forstiere. Vorbiti cu Dressta despre
speci�cații de performanță pentru a
gamă de solicitări de caracteristici 
speciale inclusiv trolii, protecție 
cabină, opțiuni de urmărire, s
tingerea incendiilor, hidraulica 
auxiliara si nu numai.

TURNĂTORIE

Buldozerele mari Dressta sunt
construite pentru a supraviețui 
și a prospera într-un anumite
aplicatiilor industriale. Unul dintre
scenariile cele mai de testare 
este manipularea materialelor 
�erbinti precum zgura de �er. 
Pachetul Dressta pentru aceasta
aplicatie include lame si 
sari�catoare armate și/sau 
sari�catoare pentru soluri 
di�cile.

GROPI DE GUNOI
TD-25M este construit pentru a excela
la gropile de gunoi, unde poate 
compacta excelent deșeurile și poate
� echipat cu lame mari pentru gunoi
si șenile cu autocurățare.
Pachetul de echipare pentru 
caracteristici speciale ale depozitului
de deșeuri (SFR) oferta protecție 
extinsă pe tot buldozer pentru a 
reduce impactul resturi din aer
și de la nivelul solului, precum și
pentru a oferi constant aer curat in
cabină, sisteme de răcire și inducție.

MINERIT &
AGREGATE

 

Buldozerele pentru minerit Dressta 
sunt proiectate pentru a funcționa 
într-o serie larga de sarcini, inclusiv 
pentru menagementul stocurilor
pentru scari�care, pentru îndepărtarea 
supraîncărcării și construcția
și întreținerea drumurilor de transport.

GPS - MANAGEMENTUL FLOTEI 
Toate modelele Dressta pot � echipate cu un sistem 
GPS astfel încât să puteți vedea cu ușurință unde 
este echipamentul dvs., ce face și cât de productiv 
este, folosind instrumente de management ușor de 
utilizat combinate cu poziționarea bazată pe GPS.

SISTEM CONTROL  AL NIVELARII

Discutați cu Dressta despre Caracteristici Speciale ale TD-25M.
Dacă aplicații diferite necesită atașamente,componente sau 
speci�cații de proiectare unice, Dressta va lucra cu dvs. pentru 
a maximiza e�ciența operațională a utilajului dvs.
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Sistemele Trimble sunt disponibile pentru a 
îmbunătăți productivitatea în timpul operațiunilor de 
nivelare. Sistemele de control al nivelarii pot să vă 
ajute să �nalizați lucrările cu mai puține reluări, mai 
mai puține veri�cari, costuri mai mici și precizie 
îmbunătățită a lucrarii.



Păstrându-vă
la serviciu 24/7

 

Dressta știe că utilajul său este pus la încercare în �ecare zi, iar utilajele sale sunt
conceput pentru a face față provocărilor și cerințelor celor mai di�cile locuri de muncă.

GARANȚIE

Când cumpărați un buldozer Dressta,
investiția dvs. este susținută de 
una dintre cele mai cuprinzătoare 
garanții din industrie. În plus față de
garanție standard de 12 luni, Dressta
oferă programe de garanție extinsă,
pentru griji mai putine.

STOC PIESE DE SCHIMB

Piesele autentice Dressta sunt
proiectate pentru a se potrivi corect 
de prima dată și pentru a oferi cele 
mai înalte niveluri de performanță 
și �abilitate, datorita controale stricte
de calitate. Rețeaua globală de piese,
cu șapte centre regionale de 
distribuţie şi sisteme logistice 
avansate, va asigura furnizarea 
rapida de piesele de care aveti nevoie
oricand si  oriunde ati �.

EXPLOATAȚI CEL MAI MULT
UTILAJUL DVS.

Asigurarea strictă a calității Dressta
va promite ca produsele respectă 
exact nevoile dvs.  Echipele tehnice
de asistență oferă acces rapid la
expertiza si la sistemele de 
informatii din fabrica, in timp ce 
sunt suportul postvânzare
este disponibil prin intermediul 
dealerilor cu ingineri pregătiţi în 
fabrică Dressta, disponibili ori de
câte ori aveți nevoie.
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Produsele noastre sunt furnizate
la nivel mondial printr-o rețea
de distribuitori independenţi 
atent selectionati, care sunt la 
fel de pasionați de industrie 
așa cum sunteti si dvs.
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TD-25M (EPA Tier 3/EU Stage IIIA) TD-25M (EPA Tier 4f/EU Stage V)

Producator si model Cummins QSX15 Cummins X15

Standard emisii EPA Tier 3/EU Stage IIIA EPA Tier 4f/EU Stage V

Cilindree 15 l (912 in 3) 15 l (912 in 3)

Alezaj și cursa 137 x 169 mm (5.39 x 6.65 in) 137 x 169 mm (5.39 x 6.65 in)

Putere bruta SAE J1995  280 kW (381 hp) 280 kW (381 hp)

Putere netă  
SAE J1349/ISO 9249  
la viteza  max. a ventilatorului hidraulic

277 kW (377 hp)
 

246 kW (334 hp)

277 kW (377 hp)
 

246 kW (334 hp)

rpm 1800 2000

Cuplu max. 1825 Nm (1,346 lb-ft) 2169 Nm (1600 lb-ft) @ 1200 rpm

Curățare aer 2 trepte, tip uscat, cu indicator de service electronic montat 
pe bord și pre�ltru turbo de aer 

Cummins Filtration Direct Flow™ (Filtrare debit direct Cummins), 
tip uscat, cu indicator de service electronic montat 

pe bord și pre�ltru turbo de aer 
  

Pornire la rece Încălzitor cu grilă de admisie a aerului Start Ether 

Funcționare în pantă, unghi max. 45˚ 45˚

MOTOR

TD-25M

Tip Ventilator cu turație variabilă de tip aspirație, acționat hidraulic, cu foi laterale perforate ale motorului și 
grila heavy duty in fata.

Nivelul de răcire a motorului –37˚C (–34˚F)

RĂCIRE

TD-25M

ROPS ROPS (ISO 3471 - 2008)

FOPS  FOPS (ISO 3449 - 2005)

LOCUL OPERATORULUI

TD-25M (EPA Tier 3/EU Stage IIIA) TD-25M (EPA Tier 4f/EU Stage V)

Tip Rigid Rigid

Suspensie Bară de egalizare de tip oscilator
și arbori pivot montați înainte.

 Bară de egalizare de tip oscilator
și arbori pivot montați înainte.

 

Legături de cale mari tratate termic, sigilate și lubri�ate 
și role lubri�ate pentru rezistență maximă la uzură.

 

Encartamentul șinei 2140 mm (7 ft) 2140 mm (7 ft)

Lățime șine 560 mm (22 in.) 560 mm (22 in.)

Lanț       Sigilat și lubri�at       Sigilat și lubri�at   

Patine, pe �ecare parte 38 39

Role pe �ecare parte 7 7

Boghiuri, pe �ecare parte - -

Lungimea șinei pe sol 3150 mm (10 ft 4 in.) 3270 mm (10 ft 9 in.)

Arie contact la sol 35000 cm 2 (5,456 sq. in.) 36 600 cm 2 (5,673 sq. in.)

Presiune la sol 102 kPa (14.8 psi) 96 kPa (13.9 psi) 

Pasul șinei 250 mm (9.86 in.) 250 mm (9.86 in.) 

Segmente de pinion, pe �ecare parte 8 8

TREN DE RULARE
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Șine 



TD-25M (EPA Tier 3/EU Stage IIIA) TD-25M (EPA Tier 4f/EU Stage V)

Tip Sistem hidraulic centru deschis cu
cu pompa multipla cu cilindree �xă

 Sistem hidraulic centru deschis cu
cu pompa multipla cu cilindree �xă

 

Cilindree pompă 313.5 l/min (82.8 gpm) 313.5 l/min (82.8 gpm) 

Eliberare presiune sistem Ridicarea lamei și scari�catorului 17,2 MPa (2.500 psi);
înclinarea lamei 18,4 MPa (2.670 psi)

Ridicarea lamei și scari�catorului 17,2 MPa (2.500 psi);
înclinarea lamei 18,4 MPa (2.670 psi)

 

Control O maneta joystick O maneta joystick

HIDRAULICA

TD-25M (EPA Tier 3/EU Stage IIIA) TD-25M (EPA Tier 4f/EU Stage V)

Voltaj 24 V 24 V

Număr de baterii 4 4

Capacitate baterii 1920 CCA 1920 CCA

Alternator 105 A 105 A

Lumini 10 în total; montate în cabină (lateral: 2 stânga & 2 dreapta și 
2 spate), Montati cilindri ridicare 2F și rezervor combustibil 2R 

10 în total; montat în cabină (lateral: 2 stânga și 2 dreapta și 
2 spate), Montati cilindri ridicare 2F și rezervor combustibil 2R

ELECTRONICĂ

TD-25M (EPA Tier 3/EU Stage IIIA) TD-25M (EPA Tier 4f/EU Stage V)

Transmisie Convertorul de cuplu de 415 mm (16 in.) cu o singură treaptă cu un 
raport de blocare  de 2,45:1 conduc la transmisie printr-o legatura 
universal tripla comuna. Transmisie modulară, de tip contraarbore 
powershift, controlata electro-hidraulic.  Selectarea vitezei de 
deplasare presetate și coborâre automată.

Convertorul de cuplu de 415 mm (16 in.) cu o singură treaptă cu un 
raport de blocare  de 2,45:1 conduc la transmisie printr-o legatura 
universal dublă comuna. Transmisie modulară, de tip contraarbore 
powershift, controlata electro-hidraulic.  Selectarea vitezei de 
deplasare presetate și coborâre automată.

 

Direcție Modul exclusiv de direcție cu 2 viteze oferă viraje graduale, 
menținând în același timp puterea maximă pentru ambele 
sine plus performanță convențională ambreiaj-frână pentru 
intoarcerea strânsa sau pivot. Cuplata la transmisia cu
3 trepte, direcția cu 2 trepte oferă 6 viteze înainte și 6 înapoi. 
Joystick-ul din stânga controlează transmisia și selectia
în sus/în jos, direcția, selecția Hi/Lo și viraj treptat LH/RH.

Unități �nale de tip planetara cu dublă reducere montate
independent de cadrele de șenile și cadrele de împingere 
al buldozerului pentru izolarea de socul incarcaturii.

Modul exclusiv de direcție cu 2 viteze oferă viraje graduale, 
menținând în același timp puterea maximă pentru ambele 
sine plus performanță convențională ambreiaj-frână pentru 
intoarcerea strânsa sau pivot. Cuplata la transmisia cu
3 trepte, direcția cu 2 trepte oferă 6 viteze înainte și 6 înapoi. 
Joystick-ul din stânga controlează transmisia și selectia
în sus/în jos, direcția, selecția Hi/Lo și viraj treptat LH/RH.

Unități �nale

Raport total 25.5 to 1 25.5 to 1

Tractiune max. 791 kN (177,150 lbf) 794 kN (178,498 lbf)

Viteze de transport Înainte Înapoi Înainte Înapoi

1-a Min 3.0 km/h (1.9 mph) 3.7 km/h (2.3 mph) 3.0 km/h (1.9 mph) 3.7 km/h (2.3 mph)

Max 3.9 km/h (2.4 mph) 4.7 km/h (2.9 mph) 4.0 km/h (2.5 mph) 4.8 km/h (3.0 mph)

2-a Min 5.1 km/h (3.2 mph) 6.1 km/h (3.8 mph) 5.1 km/h (3.2 mph) 6.1 km/h (3.8 mph)

Max 6.6 km/h (4.1 mph) 7.9 km/h (4.9 mph) 6.6 km/h (4.1 mph) 7.9 km/h (4.9 mph)

3-a Min 8.0 km/h (5.0 mph) 9.6 km/h (6.0 mph) 8.0 km/h (5.0 mph) 9.6 km/h (6.0 mph)

Max 10.3 km/h (6.4 mph) 12.3 km/h (7.6 mph) 10.3 km/h (6.4 mph) 12.3 km/h (7.6 mph)

Frâne 

De serviciu Arcul aplicat elibereaza hidraulic frana cu multi-disc umed.
Controlul pe pedala.

Arcul aplicat elibereaza hidraulic frana cu multi-disc umed.
Controlul pe pedala.

De parcare Frânele de direcție acționează  atât ca frâne de serviciu cât și frâne 
de parcare. Frânele de serviciu sunt blocate automat când maneta 
de siguranță a  transmisia este acționată sau când motorul este oprit.

Frânele de direcție acționează  atât ca frâne de serviciu cât și frâne 
de parcare. Frânele de serviciu sunt blocate automat când maneta 
de siguranță a  transmisia este acționată sau când motorul este oprit.

MOTOPROPULSOR
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Unități �nale de tip planetara cu dublă reducere montate
independent de cadrele de șenile și cadrele de împingere 
al buldozerului pentru izolarea de socul incarcaturii.



TD-25M (EPA Tier 3/EU Stage IIIA) TD-25M (EPA Tier 4f/EU Stage V)

Rezervor combustibil 830 l (219 US gal.) 770 l (203 US gal.)

Sistem răcire 66 l (17.4 US gal.) 66 l (17.4 US gal.)

Ulei motor 49 l (13 US gal.) 49 l (13 US gal.)

Sistem transmisie 240 l (63 US gal.) 240 l (63 US gal.)

Unitate �nală, pe �ecare parte 64 l (16.9 US gal.) 64 l (16.9 US gal.)

Rezervor hidraulic 131 l (34 US gal.) 131 l (34 US gal.)

Adblue NA 38 l (10 US gal.)

SERVICE

TD-25M (EPA Tier 3/EU Stage IIIA) TD-25M (EPA Tier 4f/EU Stage V)

Tip Rigid Rigid

Greutate de bază cu lamă semi-U
cu înclinare, scari�cator cu un dinte
echipament standard, cabina
ROPS/FOPS, rezervor combustibil
plin  și un operator de 79 kg [175 lb.] 

41 500 kg (91,491 lb) 41 250 kg (90,940 lb)

Componente optionale

Scari�cator cu 3 dinti 456 kg (1,874 lb.)

Șenile

610 mm (24 in.) + 225 kg (495 lb) + 231 kg (509 lb)

660 mm (26 in.) + 474 kg (1,045 lb) + 487 kg (1,074 lb)

711 mm (28 in.) + 655 kg (1,445 lb) + 667 kg (1,470 lb)

GREUTĂȚI OPERAȚIONALE 

TD-25M series-1TD-25M  series-1

TD-25M  series-1 TD-25M  series-1

DRESSTADRESSTA

E
D

ED2

ED1

A

MC

E A
1

US

J
L

H

O

V
V

G
F

I

X
R

B

E A
2

T

K

Z

N

F1
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TD-25M (EPA Tier 3/EU Stage IIIA) TD-25M (EPA Tier 4f/EU Stage V)

Tip Rigid Rigid

A  Înălțimea totală - cabină FOPS 3 743 mm (12 ft. 3 in.) 3 743 mm (12 ft. 3 in.)

A1  Înălțimea totală - Girofar  3 910 mm (12 ft. 10 in.)  3 910 mm (12 ft. 10 in.)

A2  Înălțimea totală - capătul țevii de evacuare  3 699 mm (12 ft. 11 in.)  3 759 mm (12 ft. 4 in.)

B  Înaltime crampoane senila  76 mm (3 in.)  76 mm (3 in.)

C Gardă la sol 576 mm (22.6 in.) 576 mm (22.6 in.)

D Lungime totală, utilaj de bază 5 070 mm (16 ft. 7 in.) 5 070 mm (16 ft. 7 in.)

E Lungimea șenilei pe sol 3 150 mm (10 ft. 4 in.) 3 270 mm (10 ft. 4 in)

F Lățimea peste șine 2 700 mm (8 ft. 10 in.) 2 700 mm (8 ft. 10 in.)

G Ecartamentul șenilei 2140 mm (7 ft.) 2 140 mm (7 ft.)

TD-25M (EPA Tier 3/EU Stage IIIA) / (EPA Tier 4f/EU Stage V)

Tip lamă Semi-U Full-U Unghi Cărbuni

D1 Lungime cu lama si bara de tractiune 6 880 mm (22 ft. 7 in.) 7 150 mm (23 ft. 5 in.) 6 890 mm (22 ft. 7 in.) 7 530 mm (24 ft. 8 in.)

D2 Lungime cu lama si scari�cator 1 dinte / 
3 dinti

8 940 mm/8 380 mm  
(29 ft. 4 in./27 ft. 6 in.)

9 210 mm/8 650 mm  
(29 ft. 4 in./27 ft. 6 in.)

8 950 mm/8 390 mm  
(29 ft. 4 in./27 ft. 6 in.)

9 030 mm  
(29 ft. 8 in.)

F1 Lățimea peste turelă 3 210 mm (10 ft. 6 in.) 3 210 mm (10 ft. 6 in.) 3 210 mm (10 ft. 6 in.) 3 210 mm (10 ft. 6 in.)

DIMENSIUNI UTILAJ

TD-25M

Tip Semi-U Full-U Unghi Cărbuni

Capacitate SAE 9.6 m 3 (12.5 cu. yd.) 11.5 m 3 (15.0 cu. yd.) 5.7 m 3 (7.4 cu. yd.) 21.0 m 3 (27.5 cu. yd.)

H Înălțime lamă 1 760 mm (5 ft. 9 in.) 1 760 mm (5 ft. 9 in.) 1 260 mm (4 ft. 1 in.) 2 100 mm (6 ft. 11 in.)

I   Lățime lamă 4 050 mm (13 ft. 3 in.) 4 350 mm (14 ft. 3 in.) 4 950 mm (16 ft. 3 in.) 5 610 mm (18 ft. 5 in.)

J Înălțimea de ridicare a lamei 1 270 mm (4 ft. 2 in.) 1 270 mm (4 ft. 2 in.) 1370 mm (4 ft. 6 in.) 1 270 mm (4 ft. 2 in.)

K  Unghi lamă - - 25˚ -

L Adâncimea de săpare a lamei 600 mm (23.6 in.) 600 mm (23.6 in.) 660 mm (26 in.) 600 mm (23.6 in.)

M Înclinare maximă 880 mm (34.6 in.) 945 mm (37.2 in.) 435 mm (17.1 in.) 1 220 mm (48 in.)

N Ajustare maximă a pasului lamei 10˚ 10˚ - 10˚  

O Lățimea totală cu lama înclinată - - 4 590 mm (15 ft. 1 in.) -

SPECIFICAȚII LAMĂ

TD-25M

Standard Adanc                Cu 3 dinti

R Distanță maximă sub vârf (ridicat) 770 mm (30.3 in.) 760 mm (29.9 in.) 868 mm (34.2 in.)

S Lățimea totală a fasciculului 1 450 mm (57 in.) 1 450 mm (57 in.) 2 485 mm (98 in.)

T Unghiul pantei (complet ridicat) 30.8˚ 30.8˚ 30.8˚

U  Lătime scari�cator - - 2 134 mm (84 in.)

V Spațierea centru-centru - - 1 067 mm (42 in.) 

X Penetrare maxima 1 250 mm (49.2 in.) 1 700 mm (66.9 in.) 760 mm (29.9 in.)

Z Ajustare maximă a pasului 25.1˚ 25.1˚ 25.1˚

Forța de penetrare 132.5 kN (29,768 lb.) 132.5 kN (29,768 lb.) 131.2 kN (29,494 lb.)

Forța de scoatere 377.7 kN (84,907 lb.) 377.7 kN (84,907 lb.) 353.5 kN (79,467 lb.) 

Pozițiile dintelui (verticale) 4 6 2

Greutatea scari�cator cu 1 dinte 5280 kg (11 640 lb.) 5370 kg (11 840 lb.) 5100 kg (11 245 lb.)

Greutatea dintelui - - 320 kg (700 lb.)

SCARIFICATOR Scari�cator paralelogram cu reglare hidraulică a pasului
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ECHIPARE STANDARD 
MOTOR
TD-25M (Tier 3)
Motor Cummins QSX15, EPA Tier 3/EU Etapa IIIA, 
turbocompresor, pornire directă, injecție directă, 277 kW (377 CP)

electronic
Antigel, -34°F (-37°C)
Modul de racire; include radiator, răcitor ulei transmisie, ulei hidraulic/
ventilator, răcitor ulei de angrenare, răcitor combustibil, răcitor aer de 
încărcare (CAC);  izolatie
Filtru lichid de racire pentru aer conditionat
Rezonator de evacuare cu cot
Ventilator, actionat hidraulic, tip aspiratie, viteza variabila
Filtre, ulei de motor, debit maxim și by-pass cu elemente „spin-on”
înlocuibile, 
Filtru de combustibil
Toba, cârlig sub capota motorului, izolata
Separator de apa, sistem de combustibil

TD-25M (Stage V)
Motor Cummins X15, EPA Tier 4f/EU Etapa V,
turbocompresor, cu injecție de înaltă presiune (HPI), Reductor catalitic 
selectiv(SCR), comenzi electronice (ECM), 277 kW (377 CP)

de aer turbo și indicator de service electronic 
Antigel, -34°F (-37°C)
Modul de racire; include radiator, răcitor ulei transmisie, ulei hidraulic/
ventilator, răcitor de ulei de angrenare, răcitor de combustibil, răcitor 
de aer de încărcare (CAC); izolatie
Filtru lichid de racire pentru aer conditionat
Filtru de particule diesel cu catalizator (DPF)
Rezonator de evacuare cu cot
Ventilator, actionat hidraulic, tip aspiratie, viteza variabila
Filtre, ulei de motor, debit maxim și by-pass cu elemente „spin-on” 
înlocuibile, 
Filtru de combustibil
Separator de apa, sistem de combustibil

TRANSMISIE
Convertor de cuplu, o singură treaptă
Transmisie, power shift, 3 viteze înainte, 3 înapoi, combinate cu 2 viteze
de direcție, oferă 6 viteze înainte, 6 înapoi, selectie viteză de deplasare 
prestabilită și schimbare auto-downshift
Direcție, tip planetar, 2 viteze, comandă pe o singura maneta - din stânga 
(joystick)
Filtre, power train, echipamente hidraulice, tip micro-sticlă „spin-on”.
Frâne, picior, arc aplicat, eliberat hidraulic
Decelerator - pedala dreapta si frana - pedala centrala

LOCUL DE LUCRU OPERATOR
Aer condiționat/încălzitor/presurizator/degivrare, montat în spatele 
acoperișului
Radio AM/FM cu Bluetooth® și priză USB
Cabina ROPS/FOPS integrata, suprimare sunet, 4 stergatoare cu spalatoare,
oglinda interioara, plafon, sticla securizata colorata, 2 geamuri laterale 
culisante, geam spate incalzit, sistem de recirculare a aerului , (omologat 
conform ROPS - EN ISO 3471 și FOPS - EN ISO 3449)
Oglinzi, 2 buc, exterioare
Scaun, tip suspensie pneumatica, husa din material textil, reglabil, spatar inalt, 

Cotierele pentru brațe
Centura de siguranță (EN ISO 6683) - 3” lățime, retractabilă
Parasolar pentru geamul frontal al cabinei
Stingător de foc
Trusă de prim ajutor
INSTRUMENTAŢIE
TD-25M (Tier 3)

Moduri de operare normală și de diagnosticare pentru motor și transmisie,
indicator ore lucrate, 
Manometre: voltmetru (încărcare bateriei), temperatura uleiului trenului de 
transmisie, nivelul combustibilului, temperatura lichidului de răcire, 
tahometru (rpm motor)
Lămpi de avertizare: starea ECM a motorului, temperatură ridicată a uleiului
de transmisie, nivel scazut al lichidului de răcire, presiune scăzută a uleiului 
de motor, temperatură ridicată a lichidului de răcire, nivel combustibil, 
temperatură ridicată a sistemului de evacuare, nivel de încărcare a bateriei, 
presiunea scazuta a uleiului de transmisiei a ambreiajelor 

Indicatoarele luminoase ale programului de diagnosticare a motorului și
a trenului de rulare

Alarma sonoră pentru nivel scăzut de lichid de răcire, presiune scăzută a 
uleiului de motor, temperatura ridicata a lichidului de răcire 
Cameră de vedere spate

TD-25M (StageV)

Moduri de operare normală și de diagnosticare pentru motor și transmisie,
indicator ore lucrate, 
Manometre: voltmetru (încărcare bateriei), temperatura uleiului trenului de transmisie, 
nivelul combustibilului, temperatura lichidului de răcire, turometru (rpm motor), 
nivelul rezervorului AdBlue®
Indicatoarele luminoase ale programului de diagnosticare a motorului și a trenului 
de rulare
Lămpi de avertizare: starea ECM a motorului, temperatură ridicată a uleiului de 
transmisie, nivel  scăzută lichid de răcire, presiune scăzută a uleiului de motor,
temperatură ridicată a lichidului de răcire, nivel combustibil scăzut, temperatură 
ridicată a sistemului de evacuare, nivel scăzut al rezervorului AdBlue®, nivel de 
încărcare baterie, presiune scăzută a uleiului de transmisie/ambreiaj

Alarma sonoră nivel scăzut lichid de răcire, presiune scăzută ulei motor, temperatura
ridicata lichid de răcire 
Cameră de vedere spate

ELECTRIC
Alarma, back-up
Alternator 105 A (Tier 3), 110 A (Stage V)
Baterii (4) 12 V, 1920 CCA, pornire la rece, fără întreținere
Girofar
Claxon, electric
Lumini pe cabină, montate pe laterală cabină - 2 LH & 2 RH; 2 spate, LED
Faruri cu apărătoare, 2 cilindri de ridicare montati pe față,  2 cilindri 
montati pe spate - rezervor de combustibil și rezervor hidraulic, LED
Priză pentru lampă portabilă, 12 V
Prize, mufa de pornire/încărcare
Pornire, 24 V
Ajutor de pornire - încălzitor cu grilă de aer (numai Tier 3)

TREN DE RULARE

Reglaje de șenile, hidraulice

38 de verigi (Tier 3), 39 de legături (Stage V)
Ghidaj de lanț de șenile, integrale
Cadru de șenile, 7 role, ecartament de 2 140 mm (84”), tip oscilant, 

Saboți de șenile, 560 mm (22”), tip cu crampoane

APĂRĂTORI
Carter, cu balamale, cu carlig de tragere fata, transmisie, ventilator, radiator, 

Capota motor, solidă, înclinată
Uși laterale motor, cu balamale, tip perforat

Uși de protecție pentru radiator, cu lambriuri, din două piese, cu balamale

COMENZI HIDRAULICE
Supapă cu 3 bobine, 1 maneta cu control pilot al lamei (ridicare/înclinare), gata 

ALTE ECHIPAMENTE STANDARD
Cilindri, de ridicare, cu supapă de cădere rapidă
Centre de diagnosticare a presiunilor hidraulice ale grupului motopropulsor
și al echipamentelor

Evacuări ecologice pentru ulei de motor, lichid de răcire pentru radiator și 
ulei hidraulic
Manuale: piese și manuale pentru operator
Trusă de instrumente de întreținere (include pistol de unsoare)
Lopata, rezervor de combustibil montat
Platformă de acces din spate
Compartiment pentru scule
Protecție împotriva vandalismului, o cheie pentru toate încuietori
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ECHIPARE OPȚIONALĂ

Ne mândrim să inovăm pentru a ne ajuta clienții să obțină mai mult din toate lucrarile pe care le fac. Echipa noastră dedicată de ingineri de aplicații 
speciale, modi�că echipamentul standard și adaptează atașamentele pentru performanțe de vârf în sarcini speci�ce aplicației, îmbunătățind 
productivitatea și rezultatele �nale.

Aveți o solicitare pentru caracteristici speciale? A�ați cum Dressta vă poate ajuta să obțineți mai mult din toate lucrarile pe care vreți să le faceți.

ECHIPARE LAMĂ
Lama D-2 Semi-U, 9,6 m3 (12,5 yd3), completă cu toate lamele 
componente, lama include placă centrală de împingere ranforsată, cu 
înclinare hidraulică și înclinare manuală sau înclinare/pas hidraulică
Pentru manipularea cărbunelui este disponibil un dispozitiv de protecție 
împotriva scurgerilor pe lamă
Lama U-2 Full-U, 11,5 m3 (15 yd3), complet cu toate componentele lamei,
lama include o placă centrală de împingere întărită, cu înclinare hidraulică 
și manuală sau înclinare/pas hidraulic
Pentru manipularea cărbunelui este disponibil un dispozitiv de protecție 
împotriva scurgerilor pe lamă
Lama pentru carbune, 21,0 m3 (27,5 yd3) pentru manipularea  cărbunelui
este dotata cu protecție împotriva scurgerilor pe lamăl, complet cu toate 
componentele lamei, lama include  placă ranforsatăde împingere centrală, 
cu înclinare hidraulică și pas manual sau înclinare/pas hidraulic
Lama unghiulara G-2 (unghi manual), 5,7 m3 (7,4 yd3), complet cu toate
componentele lamei, cu sau fără înclinare hidraulică

ECHIPAMENT MONTAT IN SPATE

Bara de  tractiune,  contragreutate, 1 860 kg (4 100 lbs)
Contragreutate suplimentară (turnată), 2 004 kg (4 410 lbs); recomandata
pentru utilizarea cu palete mari de cărbune sau depozit de deșeuri
Scarificator, cu multi dinti,  cu trei dinti, montati parțial, cu
pas hidraulic, include deducere pentru bara de tractiune, include lumina
suplimentra pentru scari�cator, tip LED, montata pe cadru scari�cator
Scarificator, cu 1 dinte, cu pas hidraulic, săpare standard sau adâncă,
cu extractor de știft si dinte electro-hidraulic, montat parțial, include
deducere pentru bara de tractiune include lumină suplimentară pentru 
scari�cator, tip LED, montata pe cadru scari�cator.

ȘENILE
610 mm (24”) șenile
660 mm (26”) șenile, clipped corner
711 mm (28”) șenile, colț decupat (nu sunt recomandate pentru utilizare cu scari�cator) 

LOCUL DE LUCRU OPERATOR
Pentru utilizare cu cabina:
•  Sistem de recirculare a aerului cu filtre MSHA, sever service 
•  Oglinzi incalzite, 2 buc, exterioare
•  Scaun, incalzit, tip suspensie pneumatica, husa din material textil, spatar inalt, reglabil
   (include senzorul scaunului gol și senzorul centurii)
•  Parasolare (2), suplimentare, pentru geamurile ușilor laterale
•  Lumini suplimentare pentru cabină, 2 față, LED

 

ECRANE
Mătură, forestier, față și spate, pentru cabină standard. Include protecție pentru rezervor 
de combustibil și rezervor hidraulic
Ecrane pentru geamuri cabine, (față, laterale, uși și spate) cu balamale, negre
Ecrane pentru luminile cabinei (4 laterale - 2 dreapta și 2 stânga, 2 spate), vopsite în negru
Ecrane pentru faruri de tractor (2 fata, 2 spate)
Ecrane pentru 2 lumini suplimentare din fata cabine

APĂRĂTORI
Apărător de stânci transmisie �nală
Paravan ușă radiator, pentru manipulare cărbune
Apărătoare pentru role de șenile, pe lungimea întreagă
Apărătoare de carter transmisie și motor, service sever
Troliu electric pentru protectia carterului motorului
Troliu electric pentru protectia transmisiei
Capota motor, perforata

OPTIUNI SUPLIMENTARE

AMBALARE DE EXPORT

OPȚIUNI DE MONTARE DIN FABRICA
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Sistem de eliberare a frânei de urgență
Start Ether (doar Stage V)
Țeava de evacuare, cromată
Umplere rapidă - rezervor de combustibil
Lampă de inspecție, 12 V, portabilă, cu cablu de 6 m (20’).
Pachet de suprimare a sunetului, pentru utilizare cu hota standard
solida sau perforata
Ansamblu priză de pornire/încărcare (necesar pentru pornire sau
încărcare bateriile) cu cablu de 15 ft
Pachet de întreținere de 1000 h (�ltre)
Pachet de întreținere 2000 h (�ltre)

Ambalare de export, drive-on/drive-o�, utilaj pe trailer
Ambalare la export, drive-on/drive-o�, utilaj pe vagon de tren

Sistem de lubri�ere centralizat, pentru utilaj cu sau fără scari�cator
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Specificațiile se pot schimba din când în când și este posibil
ca aceasta brosura sa nu reflecte ultimele specificatii. 
Fotografiile din aceasta brosura pot sa nu reflecte configuratia 
de pe piata dvs. Va rugam sa consultați dealerul din tara dvs pentru
a confirma specificatiile si configuratiile.

Dressta încurajează locurile de muncă sigure.
Vă rugăm să consultați manualul de utilizare înainte de a utiliza orice echipament Dressta.

 


