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INFORMACJA HANDLOWA 

Nowy teleskopowy wózek widłowy KMM TL430D 

 
Wyposażenie: wzmocniony most przedni, tylna oś o zwiększonym kącie skrętu, układ sterowania za 

pomocą joysticka, szybki zaczep do obsługi osprzętu, przesuw boczny wideł, hydrauliczny układ 

poziomowania narzędzia, konstrukcja ramienia umożliwiająca obrót narzędzia w zakresie 111 stopni 

wyposażona w dwa siłowniki, szybkozłącze hydrauliczne sterowane z kabiny, komplet przednich wyjść 

hydraulicznych, wyświetlacz obciążenia ramienia z układem zabezpieczającym przed przeciążeniem, 

kabina zamknięta z trzech stron zapewnia wysoki komfort pracy i łatwy dostęp do maszyny, 

amortyzowany fotel operatora, dodatkowe oświetlenie robocze POWER LED, częściowo przeszklony 

dach zwiększający pole widzenia przy skrajnych położeniach wysięgnika, krata bezpieczeństwa 

chroniąca przednią szybę kabiny, podnoszona kabina. 
 

Tabela danych technicznych 

Model TL430D 

Udźwig max [kg] na pełną wysokość  3000 

Udźwig max [kg] z pełnym wysięgu ramienia- teleskopu 1500 

Wysokość podnoszenia [mm] 4060 

Długość (bez wideł) [mm] 2850 

Szerokość [mm]     /      Wysokość [mm] 1400     /   2300 

Promień zawracania [mm] 2500 

Rozmiar opon (przód / tył) 28x9-15  /  6.50-10 

Kąt obrotu narzędzia [stopnie] 111 

Ciśnienie w układzie roboczym [bar] 190 

Wysokość  do siedzenia operatora [mm] 1150 

Maksymalny zasięg ramienia do przodu (dla środka ciężkości 
500mm od karetki wideł) 

2380 

Masa własna [kg] 4750 

Silnik Diesel Euro 3 

Liczba cylindrów 4 

System chłodzenia Chłodzony cieczą 

Moc nominalna [kW/KM] 37/51 
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Teleskopowy wózek widłowy - KMM TL430D – oferta specjalna 

• KMM TL430D      ZADZWOŃ PO CENĘ 

 

Wyposażenie dodatkowe: 

• Łyżka uniwersalna     ZADZWOŃ PO CENĘ 

• Chwytak do drewna     ZADZWOŃ PO CENĘ 

• Chwytak do kostek makulatury/tworzyw sztucznych ZADZWOŃ PO CENĘ 

• Ogumienie pełne      ZADZWOŃ PO CENĘ    

 

 

Wszystkie oferowane maszyny są nowe i objęte gwarancją producenta. Maszyna dopuszczona do 

użytku na terenie Unii Europejskiej (CE, ROPS, FOPS, 2000/14/EC). Do każdej maszyny załączona jest 

pełna dokumentacja w języku polskim. 

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i n. k.c. lecz 

zaproszenie do zawarcia umowy / zamówienia w rozumieniu art. 71 k.c. 
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DB Doradztwo Biznesowe Artur Tołpa 
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