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WASTE EXPERT
Speciaal uitrustingspakket voor Bobcat verreikers
Algemeen overzicht
Het aantal verreikers dat binnen de afvalverwerkingsindustrie wordt verkocht, neemt in de
meeste Europese landen elk jaar toe. Deze machines worden vaak verkocht aan grote bedrijven
en kunnen ook een ingang zijn voor strategische Key Account klanten. Na de marktsegmenten
bouw en landbouw biedt afvalbeheer een interessante kans voor de verreikers-productlijn.
Na de wereldwijde preview op BAUMA - en zeer positieve feedback van klanten - is Bobcat
verheugd te kunnen aankondigen dat de WASTE EXPERT-versie van Bobcat's verreikers vanaf
medio juli beschikbaar zal zijn voor de verkoop. WASTE EXPERT is een uitrustingspakket dat kan
worden toegevoegd aan het basismodel van alle productiviteits- en hoogvolume verreikers met
de Bobcat Stage IV-motor (landen met strengere voorschriften). Het ombouwen van de laders
voor Waste Expert gebeurt volgens de snelle en eenvoudige logica die we al sinds april 2019 met
AGRI-pakketten gebruiken.

Verreikers

Hefvermogen: 3,4 ton tot 4,3 ton
Hefhoogte: 6,5 m tot 8 m
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Welke verreikers zijn geschikt voor WASTE EXPERT?
Het Waste Expert uitrustingspakket is alleen
beschikbaar voor productiviteits- en hoogvolume
verreikers met de Bobcat Stage IV-motor
(Landen met strengere voorschriften):

• TL35.70 100 IV (M2504)
• TL34.65HF 130 IV (M2501)
• TL38.70HF 130 IV (M2507)
• TL43.80 130 IV (M2510)

Bobcat verreikers in industriële toepassingen
Ten eerste is het belangrijk te benadrukken dat Bobcat-verreikers in de markt bekend staan als
robuust, efficiënt en bijzonder eenvoudig te bedienen.
Deze 3 kenmerken zijn essentieel voor intensieve industriële toepassingen zoals afvalbeheer.

Robuust ontwerp
Extra grote giekkop

Giek van hoogwaardig staal

Gelast chassis om aan

Beschermde hydraulische cilinders
onder en binnenin de giek
ROPS / FOPS level 2-cabine

zware cycli te voldoen

Bodemplaat over de hele

Heavy-duty assen van DANA-Spicer
met beperkt slipdifferentieel

lengte om belangrijke
componenten te beschermen
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Efficiënte, eenvoudige & veilige bediening
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nauwkeurig en soepel uitgevoerde hydrostatische transmissie
Eenvoudig om te starten
Werkmodi voor laden & bediening
ECO-aandrijving
Automatische parkeerrem
Continue debiet van de hulphydrauliek (bijvoorbeeld bij gebruik van de veger)
Panoramisch gezichtsveld: dankzij de gepatenteerde asymmetrische cabine met
achterraam zonder raamstijl
Giekdemping
Hoge productiviteit op HF-modellen (190 LS-pomp, Stroomverdelingskleppenbank,
130 PK-motor)
Indrukwekkende uitbreekkracht bak
Efficiënt koelsysteem
Laag zwaartepunt en lange wielbasis verbeteren de stabiliteit en hefcapaciteit

WASTE EXPERT
Waste Expert is een aanvullend pakket apparatuur dat ontworpen en vervaardigd is om zo goed
mogelijk te voldoen aan zware afvalbeheersomstandigheden.
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1. Beschermgrille voor voorruit en dak
2. Bescherming voor werk- en wegverlichting NIEUW
3. Extra bescherming voor de brandstoftank –
NIEUW
4. Stofbescherming voor binnengiek
5. Kantelcilinderbeschermingskit (uitgezonderd
TL43.80HF)
6. FNR-regeling op de joystick & stuurhendel
7. Automatisch omkerende ventilator
8. Brandblusser
9. Back-upalarm met witte ruis
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BANDEN
De standaardband gemonteerd op Productiviteits- en HF-verreikers is
de multifunctionele CAMSO 405/70-20'' (ook beschikbaar in 24").

Wij bieden verschillende bandenoplossingen voor verschillende soorten oppervlakken in
industriële toepassingen:
MICHELIN 460/70R24 BIBLOAD (R05-C73)
•

Deze met staal versterkte band met diamantprofielpatroon biedt meer

weerstand tegen slijtage en biedt een soepele rit.
•

Machinebreedte: 2365 mm

•

Maximale rijsnelheid: 40 km/u

•

Astype: standaard assen voor zwaar gebruik

NOKIAN 480/65R24 TRI STEEL (R05-C09)
• Deze speciale staalversterkte band is ideaal voor afvalverwerkings- en
recyclinginstallaties en voor industrieel gebruik dat een hogere
lekbestendigheid vereist.
• Machinebreedte: 2365 mm
• Maximale rijsnelheid: 40 km/u
• Astype: standaard assen voor zwaar gebruik
NIEUW CAMSO TLH 792S 13 R24 – Extreem belastbare lekvrije band
•

Deze robuuste band voor extreem gebruik - met optimale stabiliteit,

duurzaamheid en comfort - levert een lekvrije werking en tractie.
•

Machinebreedte: 2300 mm

•

Maximale rijsnelheid: 15 km/u door de versnellingsbak

op de 1e versnelling te vergrendelen.
•
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Type as: Versterkte heavy-duty assen
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iStore en marketing tools
•

WASTE EXPERT-pakketten en nieuwe CAMSO lekvrije banden kunnen vanaf medio juli in
iStore worden besteld.

•

Leveringen op basis van standaard levertijden.

•

Uw districtmanager zal u een specifieke prijslijst voor het Waste Expert-pakket ter beschikking
stellen.

•

In september wordt een nieuwe 'Waste Management' Verreikers-folder uitgebracht.

Wij zijn er zeker van dat Waste Expert Verreikers succesvol zullen zijn en onze aanwezigheid op
de markt verder zullen verbeteren!
Met vriendelijke groet,

Laurent Gicquel
TLS Product Line Director
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Olivier Traccucci
TLS Product Manager

