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Meer dan een machine
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De nieuwe cabine heeft diverse 

nieuwe interressante functies. De 

meest veelzijdige een practische 

functie is het optionele touchpad, 

welke oneindig veel mogelijkheden 

biedt. De V501 en V761T is ook 

voorzien van een proportionele 

joystick dat het werk een stuk 

makkelijker maakt. Elke beweging is 

extreem precies.

COMPLEET
Deze kniklader biedt een hele nieuwe ervaring, is super 

sterk, ergonomisch, efficient, compleet, comfortabel en 

heel veel meer. Al deze punten maken de V501 en V761T 

zeer multifunctioneel en voldoet aan alle wensen.
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6. Slimme verlichting

7. Geïntegreerd contragewicht

5. Geïntegreerde armleuning

3. Luxe dashboad

1. Ruime cabine

4. ROPS/FOPS cabine

1. Een luxe, overzichtelijke ruime cabine.

2. Toegankelijk motorcompartiment.

3. Luxe dashboard met toerenteller en board computer.

4. “Veiligheid voorop” in de geteste en ROPS/FOPS gecertificeerde cabine.

5. Ergonomische stoel met een geïntegreerde armleuning.

6. Altijd licht in de duisternis.

7. Meer functionaliteit met de optionele trekhaak met remventiel.

8. Controle over de temperatuur in de cabine.

2. Toegankelijk voor service en onderhoud

8. Climate control
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SUPER SCHOON

STAGE IIIB PERFORMANCE

Dankzij het slimme communicatie systeem en de Stage 

IIIB compliant gekeurde motor, is de V761T bijzonder 

milieubewust.

De motor van de V761T voldoet aan de Stage IIIB 

standaard. Dit betekend dat de motor van de machine 

milieubewust is.

Standaard voorzien van een tandwielpomp met een output 

van 80 L/Min.

Optioneel voor de V761T.

Een load sensing system tot 150 L/Min met 250 bar. 

In combinatie met de motor haal je de maximale 

prestaties uit de machine.

Scan deze code en like ons op facebook
www.facebook.com/giantwheelloaders
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

Motor
DEUTZ D 2.9 L04 (4 cilinder)
50 pk / 36 kW
Stage IIIA

Gewicht 5.600 kg

Kiplast Zie kiplast tabel

Hefhoogte 3.400 mm

Rijhydrauliek Bosch Rexroth 150 L/Min (480 bar)

Werkhydrauliek 80 L/Min (250 bar)

Banden 405/70-20 16PR MPT-01 AS

Rijsnelheid 25 km/h

Parkeerrem Hydraulische lamellenrem SAHR

Snelwissel GIANT LARGE hydraulische snelwissel (800 mm)

Motor
DEUTZ TD 2.9 L04 (4 cilinder)
76 pk / 55,6 kW
Stage IIIB / Tier 4 Final

Gewicht 5.600 kg

Kiplast Zie kiplast tabel

Hefhoogte 3.400 mm

Rijhydrauliek Bosch Rexroth 150 L/Min (480 bar)

Werkhydrauliek 80 L/Min (250 bar) (Optie LS 150 L/Min)

Banden 405/70-20 16PR MPT-01 AS

Rijsnelheid 25 km/h (Optie 35 km/h)

Parkeerrem Hydraulische lamellenrem SAHR

Snelwissel GIANT LARGE hydraulische snelwissel (800 mm)

V501 V761T

Kiplast

S 4.350 kg

T 3.900 kg

U 3.250 kg

V 2.400 kg

W 4.600 kg

X 3.600 kg

Y 2.700 kg
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TOBROCO

Alle technische gegevens in deze brochure hebben betrekking op onder Midden-Europese bedrijfsomstandigheden geteste seriemodellen en beschrijven de standaardfuncties daarvan. De uitvoeringen en hun werkingswijzen, alsmede het 
toebehoor, hangen af van het betreffende model en van de opties van het product, alsmede van landspecifieke voorschriften in het land van verkoop. Afbeeldingen kunnen niet-genoemde of niet standaard verkrijgbare producten tonen. De 
beschrijvingen, afbeeldingen, gewichtsgegevens en technische gegevens zijn niet bindend en zijn overeenkomstig de stand van de techniek ten tijde van het ter perse gaan. Wijzigingen op het gebied van de constructie, uitvoering, optiek 
en techniek zijn vanwege de continue doorontwikkeling van de producten zonder voorafgaande aankondiging voorbehouden. Hebt u speciale functies nodig, die alleen beschikbaar zijn door gebruik van aanvullende onderdelen, en/of bij 
bijzondere randvoorwaarden, neem dan contact met ons op! Wij beantwoorden gaarne uw vragen en laten u weten of en onder welke voorwaarden wat betreft het product en de omgevingsomstandigheden speciale functies realiseerbaar 
zijn. Bij twijfels omtrent de belastbaarheid of het functioneren van onze producten op grond van bijzondere omstandigheden, adviseren wij om testwerkzaamheden uit te voeren onder beveiligde randvoorwaarden. Ondanks de grootst 
mogelijke zorgvuldigheid kunnen wij afwijkingen van afbeeldingen of maten, rekenfouten, drukfouten of onvolledigheden in deze brochure niet uitsluiten. Daarom aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid 
van onze informatie in deze brochure. In het kader van onze Algemene Handelsvoorwaarden garanderen wij het naar behoren functioneren van onze producten. Verderstrekkende garanties verlenen wij in principe niet. Een verdergaande 
aansprakelijkheid dan beschreven in onze Algemene Handelsvoorwaarden is uitgesloten.

WWW.TOBROCO.COM

WWW.GIANT-ATTACHMENTS.COM
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