
PASUKAMASIS 
KRAUTUVAS

TL70S

Techniniai duomenys

Eksploatavimo svoris 5200 kg

Variklio galia 44 kW (60 AG)

Kaušo talpa 0,7–1,0 m3

Verčiama apkrova tiesioje padėtyje 3660 kg

Verčiama apkrova sulenktoje padėtyje 3230 kg

Specialūs požymiai

Skersai įmontuotas turbodyzelinis variklis, didelė galia, taupus 
degalų naudojimas, maža kenksmingų medžiagų emisija

Hidrostatinė važiavimo pavara, didelė stumiamoji jėga, tolygus 
greičio reguliavimas, kurį užtikrina važiavimo automatika, 
optimali pajudėjimo pavara, esant bet kokiam gruntui, susidė-
vėjimui atsparūs stabdžiai

Didelės galios hidraulinė sistema, didelė pakėlimo ir koto 
kasimo jėga

Galinga lygiagrečioji kinematika, padėklų perkėlimas be papil-
domo valdymo

Pasukamosios krovimo įrangos 180° darbo zona (po 90° kairė-
je ir dešinėje pusėse važiavimo kryptimi)

Didelis praktikoje išbandytų darbo įrankių pasirinkimas

Nesudėtinga priežiūra, ilgi techninės priežiūros intervalai



TECHN. APRAŠYMAS

ELEKTROS ĮRANGA
Darbinė įtampa 12 V
Apšvietimo sistema atitinka Kelių eismo taisyklių ir „Euro“ standarto reikalavimus.

JĖGOS PERDAVIMAS
Hidrostatinė važiavimo pavara, veikianti uždarame kontūre ir nepriklausoma nuo ekskavatoriaus 
hidraulinės sistemos. Patobulinta važiavimo automatika, automatinis traukos jėgos ir greičio reguliavimas. 
Perjungiant hidraulinio variklio galią galima pasirinkti du greičio diapazonus. Tolydus priekinės ir atbulinės 
eigos greičio reguliavimas. Visų varančiųjų ratų pavara, judesį priekinei ašiai perduodanti kardaniniu 
velenu iš užpakalinės ašies redukcinės pavaros. Stabdžių - lėtosios eigos pedalas.
2 judėjimo greičio diapazonai:
„Judėjimo greičio diapazonas I“ 0–6 km/h
„Judėjimo greičio diapazonas II“ 0–20 km/h
4 judėjimo greičio diapazonai (greitos eigos versija užsakoma atskirai):
„Judėjimo greičio diapazonas I“ 0–6 / 0–18 km/h
„Judėjimo greičio diapazonas II“ 0–14 / 0–36 km/h

VARIKLIS
Gamintojas, gaminys „Deutz“, D 2011 L04 W
Tipas 4 cilindrų dyzelinis variklis, ES III A etapas, „EPA Interim Tier 4“
Veikimas Keturtaktis, tiesioginis įpurškimas
Darbo tūris 3620 cm3

Galia pagal ISO 9249, esant 2200 min.-1 44 kW (60 AG)
Aušinimo sistema Vanduo

PADANGOS
Standartinis dydis 12.5-20 MPT 10 PR

STABDŽIAI
Darbinis stabdys: Hidraulinis centrinis būgninis stabdys, veikiantis visus keturis ratus 

per visų varančiųjų ratų pavarą.
Papildomas stabdys: Veikia hidrostatiškai per pavaros uždarą cirkuliacinį kontūrą.
Stovėjimo stabdys: Mechaniniu būdu valdomas priekinės ašies būgninis stabdys.

VAIRAVIMAS
Vairavimas suveriant rėmą, 1 valdymo cilindras su abipusiu galinės padėties slopinimu, hidraulinis naudo-
jant „Load-Sensing“ pirmumo vožtuvą, greitas ir patogus valdymas taip pat varikliui veikiant tuščiąja eiga.
Bendrasis ratų posūkio kampas 80°

PILDYMO KIEKIAI
Dyzelinio kuro bako talpa 75 l
Hidraulinė sistema (įskaitant baką) 55 l

HIDRAULINĖ SISTEMA
Siurblio našumas 64 l/min.
Darbinis slėgis 250 bar
Krumpliaratinis siurblys posūkio hidraulinei sistemai:
Siurblio našumas, posūkio judesys maks. 28 l/min.
Darbinis slėgis 250 bar
Valdymo įrenginys: Proporcingas hidraulinis vožtuvas su 3 valdymo grandinėmis ir greitosios eigos schema 
išpylimui. Visi judesiai valdomi vienu metu ir nepriklausomai vienas nuo kito. Vienos svirties kryžminis 
jungiklis (daugiafunkcinė svirtis) su 2 kėlimo ir 1 vertimo cilindru, su papildomo valdymo kontūro jungikliu 
bei integruotu judėjimo krypties perjungikliu. Slankioji padėtis valdymo kontūre „nuleisti“, valdoma 
elektriniu-hidrauliniu būdu. Į standartinę komplektaciją įeina papildoma valdymo grandinė su kištukinėmis 
jungtimis ir ilgalaikės eksploatacijos funkcija.
Posūkio įrenginys: Hidraulinis vožtuvas su 1 valdymo grandine. 2 dvigubo veikimo posūkio cilindrai. 
Valdymas naudojant jungiklį daugiafunkcinėje svirtyje. Integruotas kėlimo, nuleidimo ir posūkio ribojimo 
įrenginys saugo nuo susidūrimo su padangomis.

KROVIMO ĮRANGA
Krovimo įranga su lygiagrečia kinematika ir integruotu mechaniniu (pasirinktinai – su hidrauliniu) greitojo 
keitimo įtaisu.
Krovimo kaušas (ISO 7546) 0,70 m3

Kėlimo jėga ties pagrindu (ISO 14397-2) 44 600 N
Koto kasimo jėga (ISO 14397-2) 48 500 N
Posūkio diapazonas su hidrauliškai valdomu pasukamu disku, į kairę ir į dešinę po 90°.

RIETUVIŲ KROVIMO ĮRENGINYS
Naudingoji apkrova (visas kėlimo ir posūkio diapazonas) 2000 (2200*) kg
Naudingoji apkrova (transportavimo padėtis), apie 300 mm virš pagrindo, visas 
posūkio diapazonas

2500* kg

Šakių laikiklių plotis 1240 mm
Šakių dantų ilgis (100 x 45 mm) 1120 mm
Stabilumo koefi cientas 1,25
Naudingosios apkrovos nustatymas ant lygaus pagrindo = 80 % verčiamos apkrovos sulenkus

KABINA
Elastingai įstatyta panoraminio vaizdo kabina, patikrinta ROPS (pagal EN ISO 3471 ROPS) ir FOPS** 
(pagal EN ISO 3449 FOPS).
Vairuotojo kabina su dvejomis durimis, elektriniais stiklų valytuvais su įjungimo intervalais galimybe ir 
apipurškimu priekyje ir gale, tonuotas saugus panoraminis stiklas, pakeliami stiklai kairėje.
Vairuotojo sėdynė su hidrauliniais amortizatoriais, reguliuojama pagal svorį, juosmens saugos diržas pagal 
ISO 7096 ir ISO 6683.
Kabinos šildymas su 3 pakopų orapūte (galimybė perjungti gryną arba cirkuliacinį orą) ir priekinio bei 
galinio apledėjusio stiklo atitirpinimo funkcija.
Numatyta vieta oro kondicionavimo sistemai ir radijui įrengti.
Vairas su posvyrio kampo reguliavimu.
2 darbinio apšvietimo žibintai priekyje.
Garso galingumo lygis atitinka EB direktyvų reikalavimus.
*Įskaitant užpakalinių ašių svorius
**FOPS tik su apsauginėmis grotelėmis ant stogo (papildoma įranga)

EKSPLOATACINIAI PARAMETRAI, 
STANDARTINĖ ĮRANGA
Eksploatavimo svoris (ISO 6016) 5200 kg
Verčiama apkrova, ištiesta būsena (ISO 14397-1) 3660 kg
Verčiama apkrova, sulenkta būsena (ISO 14397-1) 3230 kg
Bendras ilgis, kaušas nuleistas ant paviršiaus 4960 mm
Bendrasis plotis 1850 mm
Posūkio spindulys, ties išorine standartinio kaušo briauna 4150 mm
Bazė 2100 mm
Aukštis virš kabinos 2670 mm

AŠYS
Priekinė ašis: Planetinės pavaros ašis su integruotu centriniu būgniniu stabdžiu, standžiai vairuojama. 
Savaiminės blokuotės diferencialas, 45 %.
Užpakalinė ašis: Planetinė varančioji ašis su integruota lėtinančiąja pavara, laisvai pakabinta, amortizuo-
jama guminiu amortizatoriumi. Savaiminės blokuotės diferencialas, 45 %.
Švytavimo kampas ±10°



MATMENYS: KROVIMO KAUŠAS
Talpa pagal ISO 7546: 0,70 m3

Maks. birių medžiagų svoris: 1,8 t/m3

RIETUVIŲ KROVIMO ĮRENGINYS UNIVERSALUSIS KAUŠAS
Talpa pagal ISO 7546: 0,65 m3

Maks. birių medžiagų svoris: 1,6 t/m3
Naudingoji apkrova, visas kėlimo diapazonas: 2000 (2200*) kg

Naudingoji apkrova, transportavimo padėtis: 2500 kg
*įskaitant užpakalinių ašių svorius

KAUŠO TIPAS
Talpa Birių medžiagų svoris Plotis Birių medžiagų aukštis

Krovimo kaušas, greitojo keitimo įtaisas, dantys 0,70 m3 1,8 t/m3 1850 mm 2600 mm
Krovimo kaušas, greitojo keitimo įtaisas, varžtais tvirtinama kasimo briauna 0,70 m3 1,8 t/m3 1850 mm 2565 mm
Kasimo kaušas, greitojo keitimo įtaisas, dantys 0,80 m3 1,6 t/m3 1850 mm 2540 mm
Kasimo kaušas, greitojo keitimo įtaisas, varžtais tvirtinama kasimo briauna 0,80 m3 1,6 t/m3 1850 mm 2500 mm
Kaušas lengvam kroviniui, greitojo keitimo įtaisas, varžtais tvirtinama kasimo briauna 1,00 m3 0,8 t/m3 1850 mm 2450 mm
Universalusis kaušas, greitojo keitimo įtaisas, dantys 0,65 m3 1,6 t/m3 1850 mm 2540 mm
Universalusis kaušas, greitojo keitimo įtaisas, varžtais tvirtinama kasimo briauna 0,65 m3 1,6 t/m3 1850 mm 2485 mm
Aukšto išvertimo kaušas, greitojo keitimo įtaisas, be dantų 0,65 m3 1,2 t/m3 1850 mm 3470 mm
Akmenų krovimo kaušas, greitojo keitimo įtaisas 0,55 m3 1,8 t/m3 1850 mm 2530 mm

BIRIŲ MEDŽIAGŲ SVORIO PAVYZDŽIAI
Granitas, bazaltas, smėlis (drėgnas), žvirgždas (drėgnas), skalūnas: 1,8–2,2 t/m3 Natūralus gruntas, molis, akmens anglis: 1,1–1,6 t/m3

Smiltainis, gipsas, kalkakmenis, dirvožemis (sausas), smėlis (sausas), žvirgždas (sausas): 1,5–1,8 t/m3 Medienos skiedros (sausos), kompostas, koksas: 0,2–1,0 t/m3
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Talpa pagal ISO 7546: 0,70 m3

Maks. birių medžiagų svoris: 1,6 t/m3

 Padangos: 15.5/55 R 18 MPT



PAPILDOMA ĮRANGA
DYZELINIS VARIKLIS
Dyzelinio variklio išmetamųjų dujų valiklis Katalizatorius
Ventiliatoriaus apsauga

KITA ĮRANGA
Geitaeigio variklio variantas (su leidimu eksploa-
tuoti), 36 km/h

Apsauga nuo vagysčių, imobilizatorius

Biologinės hidraulinės alyvos (BIO-E-HYD-HEES 
eterio pagrindu) pripildymas

Papildomai užsakius specialūs eigos lėtintuvo įtaisai

Elektrinis degalų pripylimo siurblys Užpakalinės ašies svoriai
Valdoma vamzdžių trūkimo apsauga kėlimo ir 
vertimo cilindrams

Greitaveikės kištukinės jungtys („Flat-Face“), 
skirtos 3-iajam valdymo kontūrui ant kėlimo rėmo

Atbulinės eigos įspėjimo įrenginys (atbulinės eigos 
aliarmas)

LSD – krovinio vibracijos slopinimo sistema

Centralizuotoji tepimo sistema Akumuliatoriaus jungiklis
Degalų tiekimo valdymo rankinis įtaisas, eigos 
pavara išjungta
Kita papildoma įranga pagal užklausimą.

www.terexconstruction.com
Galioja nuo: 2010 m. spalio 1 d. Gaminių aprašai ir kainos gali būti keičiamos bet kuriuo metu iš anksto nepranešus. Šiame dokumente pateiktos nuotraukos 
ir brėžiniai skirti tik bendrai orientacijai. Nurodymus, kaip tinkamai naudoti šią įrangą, rasite kartu pateiktoje eksploatavimo instrukcijoje. Naudojimo metu nesi-
laikant eksploatavimo instrukcijos arba kitaip aplaidžiai elgiantis galima patirti sunkių sužalojimų arba žūti. Šiam gaminiui suteikiama išskirtinai raštu pateikta 
atitinkama standartinė garantija. „Terex“ nei aiškiai suformuluotai, nei pagal nutylėjimą nesuteikia jokių didesnių garantijų. Pateikti produktų ir paslaugų žymė-
jimai yra „Terex Corporation“ ir (arba) šios bendrovės JAV ir kitų šalių dukterinių įmonių ženklai, serviso ženklai arba prekių ženklai. Visos teisės saugomos. 
„Terex“ yra JAV ir daugelyje kitų šalių registruotas „Terex Corporation“ ženklas. Autorių teisės © 2012 „Terex Corporation“ (R2_101212)
 Užs. Nr.: TEREX569LT

Terex Deutschland GmbH
Geschäftsbereich Compact
Kraftwerkstr. 4, D-74564 Crailsheim
Tel: +49 (0)7951 / 9357-0 Faksas: +49 (0)7951 / 9357-671
construction@terex.com www.terex.com

PADANGOS
340/80 R 20 „XMCLMichelin“
335/80 R 20 SPT 9 „Dunlop“
Spec. padangos pagal pageidavimą

PRIEKYJE PRIMONTUOJAMA ĮRANGA
Krovimo kaušas* 0,70 m3

Kasimo kaušas* 0,80 m3

Lengvų krovinių kaušas* 0,80 / 1,00 m3

Aukšto išvertimo kaušas 0,65 m3

Universalusis kaušas* 0,65 m3 
Akmenų krovimo kaušas 0,55 m3

Priekiniai dantys, 3 dantys
Rietuvių krovimo įrenginys: šakių laikiklis 1240 mm pločio
Šakės, 1120 mm ilgio, 100 mm pločio, 45 mm aukščio
Krovinio kėlimo kablys, užstumiamas ant šakių dantų
Krovinio kablys, greitojo keitimo įtaise
Krano strėlė su standžia svirtimi
Krano strėlė, mechaniškai sustumiama
Šlavimo mašina, sniego valytuvas su verstuvu
*Pasirinktinai su varžtais tvirtinama kasimo briauna

VAIRUOTOJO KABINA
FOPS stoglangio grotelės Kabinos slėginė ventiliacija
Dešiniosios durys su pakeliamu langu Dyzelinis šildymas su chronometru
Užpakaliniai darbinio apšvietimo žibintai Kondicionavimo sistema
Geltonas blykčiojantis švyturėlis

HIDRAULINĖ SISTEMA
Beslėgis grįžtamasis atvamzdis Ketvirtas proporcingo veikimo valdymo kontūras
Hidraulinio rankinio plaktuko jungtis Ketvirtas elektrinis valdymo kontūras
„High Flow“ hidraulinė sistema, 120 l/min., 175 bar

VAIRUOTOJO SĖDYNĖ
Vairuotojo sėdynė MSG85 („Komfort“) su hidrauliniu amortizatoriumi, aukštu atlošu, reguliavimu pagal 
svorį ir juosmens saugos diržu
Vairuotojo sėdynė MSG 95 („Premium“) su pneumatine pakaba, ortopedine juosmens slankstelių atrama, 
aukštu atlošu, reguliuojamais porankiais, galvos atrama, sėdynės ir atlošo šildymu


