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FARMA T17
Möt FARMA T17. En vagn framtagen för vår Europeiska marknad men också
efterfrågad av skandinaviska användare. T17 är en dubbelramsvagn för dig
som är i behov av att transportera stora volymer med krav på hög produktivitet. Den höga markfrigången på 630 mm och det låga marktrycket ger en
hög framkomlighet.
T17 har en väl tilltagen lastlängd på hela 5 400 mm, tillsammans med en lastarea på 3,3m2 gör det FARMA T17 till en riktigt effektiv partner i skogsarbetet.
Trots sitt stora format är FARMA T17 förvånansvärt smidig och följsam,
mycket tack vare sin 40 gradiga ramstyrning med infästning långt bak i
vagnen, på typiskt FARMA-vis.
När det kommer till specifikationer och utrustning är FARMA T17 en flexibel
vagn, här kan du välja mellan navmotor - eller robsondrift, alternativt helt
utan drift för dig som enbart använder vagnen för vägtransport. T17 är anpassad för våra längsta och mest kraftfulla kranar. Vagnen är försedd med
lavettstödben för ökad stabilitet.

Flexibelt banksystem för
hanterandet av olika längder

Låg egenvikt maximerar
lastkapaciteten

T17 går att få med hjuldimensioner från 500/60-22,5 upp till 710/40-22,5.
Vagnen är i standard försedd med svängbara stöttor men går att få med
bankar likt våra G2 vagnar med raka stöttor.

Dubbelramsvagn

3 bankar i standard

Modellanpassade verktygslådor och motorsågshållare finns att tillgå och om
du behöver extra fart på hydrauliken väljer du en vagn med pump och tank.

Lavettstödben

Från kranstorlek C7.0 och uppåt

Du väljer och vi levererar.
Farma T17D

2400

Farma T17D

4470

2460

4945...5645

1375

T17

Totalvikt (kg)

17 000

Vikt på vagn i basutförande (kg)

3 400

Däckdimension

560–710

Markfrigång (mm)

605

Lastarea (m2)

3,3

Styrvinkel vid ramstyrning (grader)

40

2900
675

560...920

1485

2870

1485

Produktinformation

2530
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