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RYCHLÉ, SILNÉ, MNOHOSTRANNÉ.
Hodnota kompaktních pásových nakladačů Terex 
vyplývá z mnohostranných možností použití při 
nejrůznějších podmínkách podkladu. Tlaky strojů na 
podklad jsou neobyčejně malé – od nejmenšího až po 
největší z kompaktních pásových nakladačů Terex.

Každý model výkonové palety byl od základu 
koncipován jako kompaktní pásový nakladač.

WILD THINGS
TEREX® KOMPAKTNÍ PÁSOVÉ NAKLADAČE
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  PT30

  Výkon motoru 23,5 kW (32 HP)

  Tlak na podklad 0,212 kg/m2

  Užitečné zatížení 
(35% zatížení působícího převržení) 302 kg

  PT80

  Výkon motoru 59 kW  (80 HP)

  Tlak na podklad 0,246 kg/m2 

  Užitečné zatížení 
(35% zatížení působícího převržení) 984 kg

  PT60

  Výkon motoru 42 kW (56 HP)

  Tlak na podklad 0,252 kg/m2

  Užitečné zatížení 
(35% zatížení působícího převržení) 603 kg
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PŘES TVRDOU PRÁCI 
ŠETRNÉ K PODKLADU

Znamenitá trakce kompaktních pásových nakladačů Terex® 
zajistí, abyste mohli svoji práci vykonávat i za nejtvrdších 
podmínek.

I na citlivých podkladech kompaktní pásové nakladače 
Terex® sotva zanechají stopu, neboť tlak na podklad celé 
modelové řady je velmi malý.

MOŽNOSTI POUŽITÍ

ABYSTE SE DOSTALI VŠUDE

Kompaktní pásové nakladače Terex® jsou ideálními 
pracovními zařízeními pro oblasti, v nichž se může 
povrch podkladu snadno poškodit. 
S velkým výběrem nástavbových nástrojů lze stroje 
optimálně konfigurovat pro nejrůznější úlohy.

To pro vás znamená:
  Malý tlak na podklad ve spojení s vysokými posuvnými 
a tažnými silami minimalizuje poškození podkladu.

  Znamenitá trakce.

  Vysoká světlost pro práce v nejobtížnějším terénu.
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Světlost až 380 mm – tím se stanou překážky jako kořeny 
stromů a kameny řešitelnými úkoly.

Nezastaví se: I při nejobtížnějších použitích zůstává kom-
paktní pásový nakladač Terex® suverénní – díky optimálnímu 
přenosu sil a cíleně vyvinutým speciálním řetězům.

V zemědělství sahají četné možnosti použití od nakládání 
krmiva až po čištění chlévů.

Čím snadnější je přeprava, tím větší jsou možnosti. Díky příz-
nivé přepravní šířce padne stroj na téměř každý přívěs osob-
ního automobilu.
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MNOHO PŘEDNOSTÍ
Z KAŽDÉ STRANY

Víceúrovňový systém pružení pro 
znamenitý kontakt s podkladem 
a komfortní jízdní chování 
(v závislosti na modelu)

TEREX® KOMPAKTNÍ PÁSOVÉ NAKLADAČE

Systém pohonu pásů Terex Posi-TrackTM pro lepší 
trakci a vysoké posuvné a tažné síly

Dobře chráněný pohon odolný proti opotřebení pro 
optimalizovaný přenos sil na řetězy

Předehřev motoru pro okamžitou 
připravenost k použití

Dva jízdní stupně s vysokými jízdními rychlostmi až 
16 km/h

Pro delší životnost a optimální 
jízdní komfort: Pásový systém bez ocelových vložek
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Hydraulický systém Load-sensing 
pro nižší spotřebu paliva: Hydraulický 
výkon vyžadován pouze v případě potřeby 
(v závislosti na modelu)

Vysoká světlost pro obtížný a nerovný terén

Křížový ovladač se servořízením 
pro snadné ovládání 
a vysokou produktivitu

Kabina ověřená ROPS/FOPS
pro bezpečnost při použití

Hydraulický nebo mechanický rychloupínák pro 
rychlou výměnu nářadí plus velký výběr nástavbových 
nástrojů

Vnitřní výklopný válec na 
ochranu před poškozením
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Abyste se dostali všude
Kompaktní konstrukce a inovační technika pohonu 
Posi-TrackTM poskytují vynikající výkony – jak na měkkých 
a citlivých podkladech, tak i na pevných podkladech. 
Gumové pásy Terex poskytují vysoké tažné síly a rovněž 
znamenitou trakci a stabilitu, abyste mohli produktivně 
pracovat na nejrůznějších místech použití. K programu patří 
univerzální pásy, pásy pro extrémní terén a pásy na trávu; 
tak lze kompaktní pásové nakladače Terex přizpůsobit 
příslušným pracovním podmínkám – a současně je šetřen 
podklad. V oblastech, v nichž těžké stroje příliš silně stlačují 
podklad – nebo dokonce nejsou použitelné, nabízejí 
kompaktní pásové nakladače Terex rozhodující přednosti. 
Stroje disponují zvláště vyrovnanou termoregulací – 
komponenty zůstávají déle chladné, proto jsou možné delší 
doby použití v mírných klimatických pásmech.

ROZUMNÁ
INVESTICE

HOSPODÁRNOST

Nízké provozní náklady
Díky volně uloženým vodicím a podpěrným válcům 
kameny a nečistoty při provozu propadávají, namísto 
aby se usazovaly a poškozovaly součásti.
Pásy postačují bez ocelových vložek – koroze nemá 
žádnou šanci. Je-li potřeba, lze většinu komponent 
podvozku vyměňovat samostatně – tak lze každý pás, 
každý hnací věnec a každý válec optimálně využít.

Neustálá připravenost k použití
Úspora času, neboť stroj je ihned připravený k použití. 
Chladicí kapalinu lze pomocí elektrického předehřevu 
motoru velmi rychle uvést na provozní teplotu.

Nákladově optimalizovaná přeprava
Co nejrychleji ze staveniště na staveniště. Ať pomocí 
přívěsu nebo kontejneru – přeprava je nekomplikovaná. 
Díky nízké vlastní hmotnosti stroje můžete navíc vést 
s sebou nástavbové nástroje. Zajištění nákladu je velmi 
praktické díky snadno přístupným upínacím okům, lze 
použít běžné přepravní háky.

To pro vás znamená:

Rozšířené možnosti použití díky technice pohonu Posi-
TrackTM.

Menší opotřebení komponent pohonu i za extrémních 
podmínek.

Rychlá a nákladově příznivá přeprava.
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VĚTŠÍ PŘEKLÁDKA, LEPŠÍ UROVNÁVÁNÍ

Chytře koncipovaný systém pružení umožňuje větší 
výkony překládky, neboť stroj zůstává extrémně klidný 
i při plynulém manévrování na nerovném podkladu. 
Ztráta materiálu je minimální, pracovní cykly lze 
provádět rychleji.

Systém pružení mezi podvozkem a spodním rámem s kyvně 
zavěšenými běhounovými nápravami a zavěšením 
jednotlivých kol na všech vodicích válcích absorbuje velký 
podíl nárazů. Na torzních tyčích zajišťují gumové vložky mezi 
ocelí a čtyřhranem dodatečné tlumení. Věnce používají hnací 
válce s volně běžícími manžetami, které zasahují do vaček 
unašečů pásů. Výsledkem je obzvláště efektivní, plynulý 
přenos kroutivého momentu s nízkým třením.

NOSITEL VÝKONU
PRODUKTIVITA

Použití na citlivých podkladech
Použití až 48 vodicích válců umožňuje rozložení hmotnosti 
stroje na velkou stykovou plochu pásů – vysloveně efektivní 
řešení, které propůjčuje kompaktním pásovým nakladačům 
Terex náskok před konkurenčními zařízeními. 
Tak je zaručen spolehlivý provoz i za nejtěžších podmínek 
použití. Současně jsou minimalizovány účinky na podklad, 
např. poškození travnatých ploch nebo při práci na GalaBau.

Rychlejší pracovní cykly, rychlejší stroj
Vysoká trakce zajišťuje optimální posuvný a tažný výkon: 
Kompaktní pásové nakladače Terex docilují vynikajících 
hodnot u nosnosti a hloubky kopání.

To pro vás znamená:

Systém pružení pro vysokou produktivitu.

Enormní tichost chodu a nejnižší tlak na podklad díky 
až 48 vodicím válcům (v závislosti na modelu).

Gumové pásy Terex snižují tlak na podklad 
a poškození podkladu.

Spolehlivé při použití u nejobtížnějších, rychle se 
měnících poměrů podkladu.
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MNOHOSTRANNOST
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MNOHOSTRANNOST
JE JEJICH SÍLA

 Univerzální pásy
  Bez ocelových vložek – pro delší životnost a optimální 

jízdní komfort.

 Pásy pro extrémní terén
  Pro dodatečnou trakci na mokrém, kluzkém podkladu 

doporučujeme naše speciální terénní pásy. 
Jsou širší a mají silný tunelový profil.

 Pásy na trávu
  Na citlivém podkladu nezanechávají pásy na trávu 

prakticky žádný otisk a poskytují tak dobrou trakci. 
Kromě trávníků se hodí v každé roční době pro většinu 
suchých podkladů.

Systémy gumových pásůS velkým výběrem nástavbových nástrojů a různých 
pásových systémů můžete svůj kompaktní pásový 
nakladač Terex optimálně konfigurovat pro 
nejrůznější úlohy. Rychlou a snadnou výměnu nástrojů 
zajišťuje mechanismus pro rychlou výměnu nářadí. 
Hydraulika  High-Flow je k dispozici v závislosti na 
modelu.

Vysoce výkonné nástavbové nástroje

•  Univerzální lžíce

•  Lžíce na lehký náklad

•  Hydraulický mechanismus pro rychlou výměnu nářadí 
(v závislosti na modelu)

•  Zemní vrták a vrtací dláto

•  Urovnávací radlice

•  Paletová vidlice

•  Zametací stroje

•  Rýhovací frézy

•  Kleště na hnojivo a siláž

•  Recyklační lžíce

To pro vás znamená:

Hospodárnost a produktivita díky velkému výběru 
nástavbových nástrojů.

Pro rychlou výměnu nástrojů jsou ve zdvižném rámu 
integrovány rychloupínací spojka a odvzdušňovací 
knoflík.

Velký výběr pásů pro nejrůznější podmínky použití.
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Přesné řízení
Díky křížovému ovladači se servořízením může řidič lžíci, 
zdvihací výstroj a jízdní pohon přesně a lehce ovládat. 
V ergonomicky tvarovaném křížovém ovladači jsou 
integrovány spínače pro přídavnou hydrauliku a elektrické 
ovládání pracovních zařízení.

Funkcím řízení se lze snadno naučit a umožňují nejvyšší 
přesnost.

Řízení nástavbových nástrojů se provádí prostřednictvím 
válečku v křížovém ovladači – doleva a doprava a rovněž 
v obou směrech průtoku.

Komfortní kabina
Kdo denně vykonává tvrdou práci, zaslouží si příjemné 
pracoviště. Kompaktní pásové nakladače Terex nabízejí 
znamenitý jízdní komfort a dostatek místa v kabině. 
Posuvnými okny, dveřmi a dalším doplňkovým vybavením 
si řidič přizpůsobí stroj svým požadavkům a klimatickým 
podmínkám.

Můžete volit mezi otevřeným stanovištěm řidiče nebo 
uzavřenou kabinou s klimatizací (volitelně).

KOMFORT
A PŘESNOST

KOMFORT OBSLUHY

To pro vás znamená:

Stanoviště řidiče nebo kabina – podle podmínek 
použití.

Kabina je ověřená ROPS/FOPS.

Přesné pracovní cykly díky servořízení.

Ovládání trvalého provozu je snadno dosažitelné. 
Spínač je integrovaný v konzole. 
Ruce mohou zůstat na řízení.

Klimatizační zařízení k dostání volitelně.



15



16

EFEKTIVNÍ 
VÝKON

HYDRAULIKA

Inteligentní hydraulika
Hydraulika Load-Sensing poskytuje neustále přesně 
potřebný hydraulický výkon. Tak řidič získává 
maximální výkon bez plýtvání palivem nebo energií na 
nadměrný hydraulický výkon. Citlivě vyladěný systém 
řídí všechny funkce při každých otáčkách motoru 
a nezávisle na zatížení.

Zůstat cool, i u hydrauliky
S Load-Sensing běží hydraulické systémy chladněji, neboť je 
využito pouze právě potřebné množství hydraulického oleje. 
Chladič oleje je nainstalovaný vedle motorového chladiče 
pro dosažení neomezovaného průtoku vzduchu. K zamezení 
třecím ztrátám sází Terex na velký průměr u hydraulického 
systému: Z čerpadla přes ventily a trubky může olej volně 
proudit. Neexistují žádné oblasti hromadění.

To pro vás znamená:

Proporcionální hydraulické rozdělení průtoku 
čerpaného množství pro větší komfort řízení.

Zjednodušená manipulace – bez přerušení pohybu. 
Veškeré funkce lze řídit současně a navzájem 
nezávisle.

Hospodárnost díky hydraulice Load-Sensing – 
hydraulický výkon je přesně přizpůsobený potřebě.

Pro lepší ochranu jsou hydraulická vedení položená na 
zádi pod kapotou motoru. V přední oblast jsou vedená 
těsně na zdvihací výstroji.
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Rychlá údržba – tak může řidič snadno vykonávat 
pouze svoji práci. Přístup k motorovému prostoru je 
přes odklopitelné kryty. Uvnitř lze na všechny body 
relevantní pro servis přímo dosáhnout.

Pro snadné proniknutí k hydraulickým komponentám se na 
některých modelech odklápí kabina. 

Jelikož jsou u všech modelů chladič motoru a chladič 
hydraulického oleje uspořádány vedle sebe, lze lamelové 
chladiče velmi snadno udržovat čisté – tak ušetříte cenný 
čas.

Zapouzdřená válečková ložiska činí každodenní domazávání 
zbytečným. Na větších modelech používáme kromě jiného 
kovová těsnění, jaká se používají na pásových buldozerech 
s ocelovými řetězy.

SNADNÁ ÚDRŽBA
A SERVIS

SERVIS A ÚDRŽBA

To pro vás znamená:

Časová úspora díky snadné údržbě.

Hospodárnost díky hnacím komponentám nenáročným 
na údržbu.

Žádné každodenní domazávání díky zapouzdřeným 
válečkovým ložiskům.

Většinu komponent podvozku lze měnit samostatně.
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