Vinstmaskinen

Världsledande bandvagnen TL6

Levererar som ingen
annan skräddarsydd
användarnytta
världen över
I terrängförhållanden som skulle stoppa andra
transporter, där är TL6 fordonet som löser
uppgifterna. För personalen erbjuder den också en
oöverträffad arbetsmiljö.
TL6 är synnerligen världsmeriterad och används i
många länder med krävande klimat och besvärliga
terrängförhållanden. Antarktis, svenska fjäll, Monacos
smala gator och Kaukasus höga berg är några
exempel. Oavsett om det handlar om extrem kyla, höga
berg, sand eller djup snö är TL6:ans framkomlighet
enastående. Lägg till den oslagbara lastförmågan och
möjligheterna att skräddarsy vagnen för uppgifter
av de mest skilda slag. Resultatet blir en vinstmaskin
som sparar tid, pengar och bekymmer åt dig – som
helt enkelt blir en avgörande faktor för att öka
effektiviteten och lönsamheten i din verksamhet.

Extrem lastförmåga
Närmast ostoppbar
Komfort i världsklass
Skräddarsydd efter dina behov

Lika skonsam
som ostoppbar
Manövrerbarhet är nyckeln i krävande terräng. TL6
är ett midjestyrt, banddrivet fordon med drivning
på alla fyra gummibanden. Detta ger en suverän
framkomlighet på alla typer av fasta underlag, men
också på myrmark. Tack vare midjestyrningen är
körning i tät skog heller inga problem. Samtidigt gör
det låga marktrycket att inga djupa spår lämnas i
känsliga miljöer. Toppfarten är 65 km/h och med
en räckvidd på 500 km kan man ge sig ut på långa
transportuppdrag. En extra bränsletank som option,
ökar räckvidden. TL6 är utrustad med:
- en Volvo 7,7 liters rak sexcylindrig
turbodieselmotor
- breda gummiband som fördelar vikten på fordonet
över en stor yta, vilket möjliggör körning över
instabil och mjuk terräng
- en unik konstruktion av bandstället som gör det
möjligt för fordonet att hantera branta lutningar
med bibehållen dragkraft
- midjestyrning som ger full dragkraft på alla fyra
banden och som ger ökad manöverförmåga och
rörlighet över hinder.

Terränggående
motorvägskomfort
Eftersom TL6 hytt motsvarar en modern lastbils, så
erbjuder vi samma bekvämlighet som vid körning på
motorväg. Luftkonditionering är givetvis standard.
Hytten kan fås som dag- eller komforthytt för förare
och två passagerare, alternativt som CrewCab för
förare och sex passagerare. I CrewCab-versionen
kan även bårar monteras. Hytten kan även utrustas
med omvandlare för att klara strömförsörjning till
mikrovågsugn, dator, skrivare eller annan utrustning
som kräver 220V. Dieselvärmare med alternativa
styrningar finns som tillval.

Världsledande last
förmåga, anpassad
efter dina behov
Bakvagnen på TL6 kan belastas med fem
ton. Ett fast flak är den enklaste lösningen. I
kombination med lastväxlare ökas flexibiliteten
utan att lastförmågan påverkas nämnvärt.
På lastväxlarramar kan bakvagnen förses
med flak, kran, borrigg, verkstadsmodul, tank,
personaltransport- eller ambulansmodul eller andra
lösningar för krävande transporter. Tillsammans
med en daghytt kan ett mindre flak eller en
verktygsmodul kombineras på framvagnen.
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Teknisk data TL6 Crewcab

Vikt och maxlast

Framvagn

Bakvagn

Totalt

Vikt (Inkl förare och bränsle)

4 600 kg (10 143 lbs)

2 160 kg (4 762 lbs)

6 760 kg (14 906 lbs)

Maxlast

900 kg (1 985 lbs)

3 340 kg (7 365 lbs)

4 240 kg (9 349 lbs)

Totalvikt

5 500 kg (12 125 lbs)

5 500 kg (12 125 lbs)

11 000 kg (24 250 lbs)

Bränslekapacitet

245 l (65 US gallons)

Marktryck, fram/bak

18 kPa

Prestanda

Maxfart, på väg
Max vaddjup

65 km/h (40 m.p.h.)
750 mm, 20° rampvinkel (29,5 inch.)

Motor

Fabrikat och typ
Effekt
Vridmoment
Emission

Volvo D7F260, 6-cyl in-line
191 kW (260 hk) / 2 100 rpm
1 010 Nm (745 lb.ft) / 1 700 rpm
Euro 5 (6)

Fabrikat
Typ
Fördelningsväxellåda

Allison, ALT 306
Automatisk
BAE Systems Hägglunds

Typ
Vändkrets

Hydrostatisk midjestyrd
14 m (46 ft)

Typ
Bredd

Gjutna gummiband med förstärkningar
620 mm
4-bandsdrift

Volt
Generator
Batterier

24 V DC
110A
2 x 12 V, 110 Ah

Material

Stål

Växellåda

Styrdon
Band

Elsystem

Kabin

OBS! Fordonen på bilderna i denna broschyr är försedda med extrautrustning.
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