
wIElladER

Bijzondere kenmerken

Dwarsingebouwde turbodieselmotor, hoog vermogen, zuinig 
met brandstof, lage uitstoot van schadelijke stoffen

Hydrostatische rijaandrijving, hoge duwkracht, traploze 
snelheidsregeling door rijautomaat, optimale tractie bij alle 
bodemomstandigheden, slijtagevrij remmen

Krachtige hydrauliek, hoge hef- en uitbreekkrachten

Sterke TPS-kinematica, palletoverslag zonder bijsturen

Eenvoudige bediening, hydraulische voorsturing, multifunc-
tionele joystick voor intuitieve bediening

Grote keuze uit in de praktijk beproefde werkgereedschappen

Overtuigende servicevriendelijkheid, grote onderhoudsinter-
vallen

Tl160

Technische gegevens

Dienstgewicht 9200 kg

Motorvermogen 74,5 kW (102 pk)

Bakinhoud 1,5-2,6 m3

Kieplast, rechtuit 6575 kg

Kieplast, geknikt 5780 kg



TECHN. BESCHRIJVING

ElEkTRISCHE INSTallaTIE
Bedrijfsspanning 24 V
Verlichtingsinstallatie volgens StVZO en Euronorm

kRaCHToVERBRENGING
Hydrostatische rijaandrijving, in gesloten circuit, onafhankelijk van de laderhydrauliek. Beproefde 
rijautomaat, zelfstandige optimalisering van trekkracht en snelheid. Door een onder belasting schakelbare 
verstelling op de hydromotor kunnen twee snelheidsstanden worden gekozen. Traploze snelheidsregeling 
vooruit en achteruit. Vierwielaandrijving door het reductiedrijfwerk op de achteras via een cardanas naar 
de vooras. Rem-inchpedaal.
2 rijbereiken:
"Snelheidsstand I" 0-6 km/h
"Snelheidsstand II" 0-20 km/h
4 rijbereiken (snelloperversie optioneel):
"Snelheidsstand I" 0-6 / 0-20 km/h
"Snelheidsstand II" 0-12 / 0-40 km/h

MoToR
Producent, fabricaat Perkins, 1104 D-44T
Type 4-cilinder, turbodieselmotor, EU fase III A, COM (2008)
Werkingsprincipe 4-takt, directe inspuiting
Cilinderinhoud 4400 cm3

Vermogen volgens ISO 9249 bij 2200 min-1 74,5 kW (102 pk)
Koelsysteem Koelvloeistof

BaNdEN
Standaardmaat 15.5 R 25 VUT Bridgestone

REMMEN
Bedrijfsrem: Hydraulisch bediende 2-krings extern bekrachtigde rem. Natte 

lamellen in beide assen, via de vierwielaandrijving werkend op alle 
vier wielen.

Extra rem: hydrostatisch via gesloten circuit van de rijaandrijving.
Parkeerrem: Veeraccumulatorrem, op de lamellen van beide assen werkend.

STuuRINRICHTING
Knikbesturing, 2 stuurcilinders met eindpositiedemping, volledig hydraulisch via load-sensing-prioriteits-
klep, snel en licht sturen ook bij stationair motortoerental.
Totale stuurhoek 80°

VulHoEVEElHEdEN
Dieseltankinhoud 140 l
Hydraulieksysteem (inclusief tank) 93 l

HydRaulIEk
Pompopbrengst max. 99 l/min
Werkdruk 310 bar
Besturing: proportionele hydrauliekklep met 3 stuurkringen. Alle bewegingen zijn tegelijkertijd en 
onafhankelijk bedienbaar. Joystickschakeling (multifunctionele greep) voor 2 hef- en 1 kiepcilinder, 
met hulpstuurkringschakelaar, evenals geïntegreerde rijrichtingschakelaar. Zweefstand in stuurkring 
"Omlaag", elektro-hydraulisch bediend. De hulpstuurkring wordt elektrisch bediend, met voorinstelbare 
debietregeling en impuls- en continubedrijf.

laadINSTallaTIE
Laadinstallatie met TSP-kinematica, directe aanbouw van werkgereedschap.
Laadbak (ISO 7546) 1,60 m3

Hefkracht op grondniveau (ISO 14397-2) 85.500 N
Uitbreekkracht (ISO 14397-2) 86.000 N

VoRkENBoRd
Nuttige last (totale hef- en stuurbereik) 3200 (3500*) kg
Nuttige last (transportstand), ca. 300 mm boven de grond, volledige stuurbereik 3500* kg
Vorkenbordbreedte 1900 mm
Lengte vorken (140x50 mm) 1120 mm
Stabiliteitsfactor 1,25
Berekening nuttige last op vlak terrein = 80 % van de kieplast geknikt

CaBINE
Elastisch gelagerde, stalen cabine met zicht rondom, ROPS (volgens ISO 3471) en FOPS (volgens ISO 
3449) gekeurd.
De bestuurderscabine is uitgerust met twee deuren, elektrische ruitenwissers met intervalschakeling en 
wasinstallatie voor en achter, getinte panorama-veiligheidsbeglazing en schuifraam links.
Bestuurderstoel MSG85 (Basis) met hydraulische demping, gewichtsinstelling en heupgordel volgens 
ISO 7096 en ISO 6683.
Cabineverwarming met 3-standen-verwarmingsblower (omschakelen van verse lucht- naar circulatie-
stand) en ruitontwaseming voor en achter.
Automatische airconditioning.
Stuurwiel kantelbaar.
2 werklampen voor.
Geluidsvermogenniveau conform EG-richtlijnen.
*Met achterasgewichten

BEdRIJfSGEGEVENS, STaNdaaRd uITRuSTING
Dienstgewicht (ISO 6016) 9200 kg
Kieplast, recht (ISO 14397-1), directe aanbouw / SW 6575 / 6215 kg
Kieplast, geknikt (ISO 14397-1), directe aanbouw / SW 5780 / 5440 kg
Totale lengte, laadbak op de grond 6690 mm
Totale breedte 2300 mm
Draaicirkel, over buitenkant standaard laadbak 5395 mm
Wielbasis 2760 mm
Hoogte boven cabine 3050 mm

aSSEN
Vooras: Starre as met planetaire overbrenging. Sperdifferentieel 45%.
Achteras: starre aandrijfas met planetaire overbrenging en geïntegreerd reductiedrijfwerk, pendelend 
opgehangen, gedempt in rubber buffers. Sperdifferentieel 45%.
Pendelhoek ± 12°



afMETINGEN: laadBak

TypE laadBak
Inhoud Stortgewicht Breedte Storthoogte

Laadbak, SW, breektanden 1,50 m3 1,8 t/m3 2300 mm 2890 mm
Laadbak, SW, onderschroefbaar 1,50 m3 1,8 t/m3 2300 mm 2850 mm
Laadbak, directe aanbouw 1,60 m3 1,8 t/m3 2300 mm 2930 mm
Laadbak, directie aanbouw, onderschroefbaar 1,60 m3 1,8 t/m3 2300 mm 2890 mm
Grondlaadbak, SW 1,70 m3 1,6 t/m3 2300 mm 2890 mm
Grondlaadbak, SW, onderschroefbaar 1,70 m3 1,6 t/m3 2300 mm 2790 mm
Grondlaadbak, directe aanbouw 1,80 m3 1,6 t/m3 2300 mm 2800 mm
Grondlaadbak, directie aanbouw, onderschroefbaar 1,80 m3 1,6 t/m3 2300 mm 2760 mm
Universele laadbak, SW 1,25 m3 1,6 t/m3 2300 mm 2890 mm
Universele laadbak, SW, onderschroefbaar 1,25 m3 1,6 t/m3 2300 mm 2850 mm
Laadbak voor licht goed, SW, onderschroefbaar 2,20 m3 1,2 t/m3 2300 mm 2740 mm
Laadbak voor licht goed, SW, onderschroefbaar 2,60 m3 0,8 t/m3 2500 mm 2710 mm
Hoogkieplaadbak 1,50 m3 1,2 t/m3 2300 mm 4360 mm

VooRBEEldEN SToRTGEwICHT
graniet, basalt, zand (vochtig), grind (vochtig), leisteen: 1,8 - 2,2 t/m3 Teelaarde, klei, steenkool: 1,1 - 1,6 t/m3

Zandsteen, gips, kalksteen, aarde (vochtig), zand (droog), grind (droog): 1,5 - 1,8 t/m3 Houtspaanders (droog), compost, cokes: 0,2 - 1,0 t/m3

Tl160

Inhoud volgens ISO 7546: 1,60 m3

Maximaal stortgewicht: 1,8 t/m3

7200

Nuttige last, volledige hefbereik: 2700 (3000*) kg
Nuttige last, transportstand: 3500 kg

*met achterasgewichten
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HEffRaMEVERlENGING
Inhoud volgens ISO 7546: 1,50 m3

Maximaal stortgewicht: 1,2 t/m3

Hefframeverlenging: +500 mm

VoRkENBoRd
uNIVERSElE laadBak

Inhoud volgens ISO 7546: 1,25 m3

Maximaal stortgewicht: 1,6 t/m3



HulpuITRuSTING
dIESElMoToR
Dieseluitlaatgasreiniger Katalysator
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BaNdEN
15.5-25 EM 60 12 PR
15.5-25 R 25 GP-2B L2 Goodyear
15.5 R 25 XHA Michelin
17.5 R 25 XHA Michelin
17.5-25 EM SGL 12 PR Goodyear
17.5 R 25 X-Mine D2 Michelin
Speciale banden op aanvraag

aaN dE VooRZIJdE aaNGEBouwdE 
wERkuITRuSTING
Laadbak* 1,60 m3

Grondlaadbak* 1,80 m3

Laadbak voor licht goed* 2,20 m3

Laadbak voor licht goed* 2,60 m3

Hoogkieplaadbak* 1,50 m3 

Universele laadbak* 1,25 m3 
Frontbreektand, 4 tanden
Pallethefi nrichting: vorkenbord 1.900 mm breit
Vorken, 1120 mm lang, 140 mm breed, 50 mm hoog
Kraanhaak, opschuifbaar op vorken
Kraanhaak, in snelwisselinrichting
Kraangiek met starre arm
Veegmachine, sneeuwruimblad
*optioneel onderschroefbaar

BESTuuRdERSCaBINE
Bestuurderstoel MSG 85 (comfort) met hydraulische demping, hoge rugleuning, gewichtsinstelling en 
heupgordel
Bestuurdersstoel MSG 95 (Premium), met luchtvering, orthopedische lendewervelsteun, hoge rugleuning, 
verstelbare armleuningen, hoofdsteun, zitting- en rugleuningverwarming

BESTuuRdERSCaBINE
Stuurwiel kantelbaar en hoogteverstelbaar Overdrukventilatie in cabine
Rechterdeur met schuifraam Dieselstandverwarming met tijdschakelklok
Werklamp, achter Airconditioningsysteem
Geel zwaailicht Werklampen "XENON"-uitvoering

HydRaulIEk
Drukloze retour Vierde stuurkring, proportioneel
Aansluiting voor hydraulische hamer Vierde stuurkring, elektrisch
"High Flow"-hydrauliek, 120 l/min, 175 bar Hydraulische installatie derde hulpstuurkring in 

pijpleidinguitvoering

oVERIGE uITRuSTING
Snellopervariant (met goedkeuringspakket) 
40 km/h

Vulling met bio-hydrauliekolie/ esterbasis 
BIO-E-HYD-HEES

Elektrische brandstofvulpomp Speciale kruipganginrichting op aanvraag
Voorgestuurde leidingbreukbeveiligingen voor 
hef- en kiepcilinders

Dynamische weeginrichting, met drukknop

Achteruitrijwaarschuwingssysteem (Backup Alarm) LDS - Laadfram demping systeem
Centraal smeersysteem Hoofdstroomschakelaar
Handgas, rijaandrijving uitgeschakeld Cardanasbescherming
Stuurinrichting "VersaSteer" Beschermrooster voor voorruit
Automatisch bakstandgeheugen Beschermrooster voor werklamp voor
Automatisch bakstandgeheugen met hefhoogte-
begrenzing

Beschermrooster voor achterlichten

Diefstalbeveiliging, startblokkering Achterasgewichten
Hefframeverlenging (+500 mm)
Overige hulpuitrusting op aanvraag


