
Timberlift - universāls pielietojums
/// Landmaschinen mit Zukunft 

 noderīgs lauku saimniecībā un meža darbos

Drošs 
Spēcīgs 
Izturīgs



"Timberlift" ir  aprīkojums, 
izmantojams lauksaimniecībā un 
mežsaimniecībā, izmantojams ar  
traktortehniku no 50 ZS. Piemērots 
apaļkoku izvešanai no meža, 
šķirošanai, pārkraušanai. Ar papildus 
aprīkojumu izmantojams baļķu 
skaldīšanai, grāvju tīrīšanai, rakšanai, 
salmu u.c. birstošu materiālu 
kraušanai. Ērti lietojams no kabīnes  
ar vadības svirām.
"Timberlift" ir uzkabināmais 3 punktu 
aprīkojums piemērots darbam smgos 
darba apstākļos gan mežā, gan lauku 
saimniecībā. Kopā ar piekabi un 
papildu aprīkojumu tas kļūst par 
lielisku, universālu palīgu lauku 
saimniecībā un nelielu mežu platību 
apsaimniekošanā
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TML SKD 4 / SKD 5 



Aprīkojums TML SKD 4 / SKD 5 

I I I Landmaschinen mit Zukunft 

Skaldīšanas 
knaibles, 
satveršanas 
diametrs 0-72 cm

Cilindrs MHR 
piemērots braukšanai 
bezceļa apstākļos. 
Aapakšējo 
vilcējstieņu 
stabilizēšanai, 
spriegošanai var 
izmantot 2 ķēdes

Siena un kūtsmēslu 
satvērējs

Greifera kauss 
arzobiem rakšanai.           
B = 500 mm

Rakšanas kauss B= 
360mm, 3 zobi

Planēšanas kauss ar 
slīpuma regulēšanas 
funkciju.               
B = 960 mm
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Tehniskie dati TML SKD 4 / SKD 5 

16 slāņu atbalsta riteņi, regulējama 
sliede, divdaļīga un noņemama ass

Hidrauliskie balsti ar plastikāta 
stiprinājumiem

Jūgvārpstas piedziņa. Apakšējo 
vilcējstieņu stiprinājums trīspunktu 
ierīces pievienošanai.

Buksēšanas sakabe Steyr 

Eļļas tvertne 45 litri. Sūkņa piedziņa ar 
jūgvārpstu 540 apgr./min. Darba 
spiediens līdz 220 bar. 

Celšanas spēks kg
bez satvērēja pie 180 
bar.
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Pašmasa bez satvērēja
Darba radiuss 
Vairoga platums
Pagrieziena leņķis 
Griezes moments U160 bar 
Maksimālais celšanas moments:
Svars  SKD 4 
            SKD5 
Ieteicamā traktora jauda 
3 punktu stiprinājums 
Nepieciešamie eļļas savienojumi 
Darba spied. /Eļļas daudzums 
Šķērssviras vadības bloks
Rotatora griezes moments 
Satvērēja atvērums
Mazākā stumbra diametrs 
Satvērējcil. aizvēršanas spēks 

620 kg 
4 m/5 m 
1250 mm 
180 ° 

6 - 10 kNm 
2,5 mt 
2800 kg 
3500 kg 
50- 90 ZS 
Kat 2
1 x EW + freier RL 
180 bar/20 - 50 1
7 vai 8 Funkcijas
4,5 U850 Nm 
1300 vai 1700 mm 
8 vai 10 cm 
9,5 t

Tehniskajiem parametriem ir informatīvs raksturs! 
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