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T4 vlečna vrtalna prikolica

T4 je samostojna hidravlično gnana vlečna vrtalna prikolica za odvzem vzorcev na cestah ali 
letaliških stezah z betonskimi ali asfaltnimi površinami. Robustna, kompaktna, okretna in lahka 
vrtalna prikolica, ki presega zmogljivosti naprav z ročno upravljanim pomikom ali neposrednim 
motornim vrtalnim pogonom. 

Lahka vlečna vrtalna prikolica z največjo dovoljeno skupno težo 740 kg. 

Daljinsko upravljanje zagotavlja največjo varnost uporabnika in poenostavi uporabo. 

Enostaven daljinski upravljalec s tremi stikali in gumbom za izklop v sili. 

Sistem proporcionalnega pomika z indikacijskimi LED lučkami za hitro in varno vrtanje. 

‘Avtomatski’ mehak zagon vrtanja podaljša življenjsko dobo vrtalne krone in je v pomoč 
neizkušenim uporabnikom. 
5 ur običajnega dela zagotavlja 7 litrski rezervoar za gorivo in 220 litrski rezervoar za vodo. 

Standardna globina vrtanja do 650mm ali globje z uporabo podaljška. 

Hatz diesel ali Honda bencinski motor. 

94 dB maksimalna emisija hrupa. 

PTO priključek primeren za priklop hidravlično gnanega orodja. 

Izvrtine do 350 mm



T4 vlečna vrtalna prikolica

Hidravlično
upravljan
prednji 
stabilizator

50 mm kljuka 
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premera do 350 mm

Hidravlični vrtalni pogon:
- dve hitrosti vrtanja (opcija)
- mehak zagon

Hidravlično
upravljana
zadnja stabilizatorja

Hidravlično upravljanje prednjega 
in zadnjih stabilizatorjev

Vklop/izklop vrtalnega pogona
in hlajenja z vodo

Proporcionalen pomik krone z 'mehkim 
zagonom', 2 prednastavljenima hitrostima 
pomika in indikacijskimi LED lučkami

Daljinsko upravljanje 
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Diesel ali bencinski motor 

Enostavno daljinsko upravljanje
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Tehnične lastnosti 
Motor: Honda bencinski GX390 ali Hatz diesel 1B40 motor 

Rezervoar goriva 7 litrov ( zadostuje za 4 do 5 ur običajnega dela ) 

Črpalka za vodo: 12V D.C vgrajena 

Rezervoar za vodo: 220 litrov 

Rezervoar za hidravlično olje: kapaciteta 12 litrov 

Hidravlični PTO priključek: 26 do 30 l/min @ 140 bar 

Vzmetenje / pnevmatike: ‘Alko’ EEC odobreno podvozje s 13 x 145 pnevmatikami

Dolžina x Širina x Višina 3300 x 1390 x 1900 mm 

Vlečna kljuka: 50 mm ( 60 do 65 kg  teža spredaj - polno obremenjena) 

Teža: 480 kg – prazna    740 kg – polno obremenjena 

Premer vrtanja: do 350mm 

Globina vrtanja do 600mm ali globje z uporabo podaljška 

Electrični priključek: EEC 13-pinski s 7-pinskim adapterjem 

Zaboj za orodje: Dva velika prostora za shranjevanje orodja, vrtalnih kron in vzorcev 

Opcijski dodatek: Števec delovnih ur / Magnum ročni vrtalnik Mag 5, 10, 15 ali 24 

Opcijski dodatek: Varovalo vrtalne krone / Hidravlični vrtalni motor z dvema hitrostima 

Opcijski dodatek: Nizko vibracijsko hidravlično nabijalo /  Opozorilna rotacijska luč 
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