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3648 TENDO - 4548 TENDO HD

TENDO
Een compacte multifunctionele alleskunner
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Tel.: +31 (0)13-5211212 
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VEELZIJDIG EN COMPACT

Ons ruime assortiment bestaat uit diverse unieke 

GIANTS, waarvan 2 TENDO modellen. De TENDO 

is zeer compact en gebouwd om te manouvreren in 

kleine ruimtes en op ruw terrein. Wilt u het gevoel van 

een GIANT zelf ervaren? Neem dan contact op met een 

GIANT dealer bij u in de buurt.
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KUBOTA MOTOR

Topkwaliteit die garant staat 

voor duurzaamheid en één van 

de stilste in zijn klasse.

CARRARO

Degelijke, compacte en 

betrouwbare assen van 

een gerenommeerd merk.
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KWALITEIT ZIT VAN BINNEN

Het hart van de TENDO bestaat uit topkwaliteit componenten van 

merken als Kubota, Bosch Rexroth en Carraro. Door de intensieve 

samenwerking met deze partijen worden optimale presaties uit 

ieder onderdeel gehaald.

BOsCh RExROTh

Hydrauliekpomp en 

-motor zorgen voor 

efficiëntie, kracht en 

comfort.

sLIM COMMUNICATIE sYsTEEM

Doordat de TENDO is uitgerust met een slim communicatie 

systeem wordt controle veel gemakkelijker. Daarnaast biedt het veel 

mogelijkheden voor extra opties.
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Ruim zichtveld

Ruim zichtveld

RUIM & COMPACT
Door de ruime, stille cabine met grote gebogen voorruit heeft u veel 

zicht. U kunt 360 graden rond kijken. Voor nog meer zicht kiest u 

voor de optioneel verkrijgbare extra buitenspiegel.

1.970 mm

1.600 mm

De TENDO is enorm compact. 

Hij is smaller en lager dan twee 

meter. Hierdoor manouvreert hij 

gemakkelijk in allerlei ruimtes.
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5. Touchpad

VAN VELE GEMAKKEN VOORZIEN

1. Ruime cabine met veel zicht 

2. Keuze uit meerdere talen.

3. Een overzichtelijk en stijlvol dashboard.  

4. Beveilig de TENDO met een code blokkering. (Optie)

5. De belangrijkste functies met 1 druk op de knop.

4. Code blokkering

3. Dashboard

2. Taal instellingen

1. Ruime cabine

Ontdek zelf de optineel proportionele joystick op onze 
website. Ga naar

www.tobroco.com
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Gegevens onder voorbehoud.

RUIM AANBOD
TOBROCO Machines bied een ruim aanbod in 

unieke knikladers. Flexibel, sterk en naar wens 

afgesteld voor kleine en grote werkzaamheden.

Voor meer informatie ga naar www.tobroco.com

Mis geen nieuws meer. Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

3648 TENDO 4548 TENDO HD

Motor 4 cilinder Kubota 36 pk / 26 kW 4 cilinder Kubota 45 pk / 33 kW

Bedrijfsgewicht 2950 kg 2950 kg

Rijhydrauliek Hydrostatisch automotive Hydrostatisch automotive HD (Heavy Duty)

Rijsnelheid 0-10 km/h / 0-25 km/h 0-10 km/h / 0-25 km/h

Aandrijving Planetaire assen Planetaire assen  HD (Heavy Duty)

Sperdifferentieel Elektrisch inschakelbaar (optie) Elektrisch inschakelbaar (optie)

Standaard banden 10.0/75-15.3 AS (160 cm machine) 10.0/75-15.3 AS (160 cm machine)

Bedrijfsrem Hydraulisch bediende schijfrem Hydraulisch bediende schijfrem

Parkeerrem Schijfrem Schijfrem

Snelwissel GIANT Standaard Hydraulisch GIANT Standaard Hydraulisch

Rijhydrauliek 84 L/min (350 bar) 84 L/min (450 bar)

Werkhydrauliek 51 L/min (230 bar) 51 L/min (230 bar) 

Hefkracht 1400 kg 1400 kg
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Tweewielsturing
Maakt het mogelijk 
om stabiel te rijden en 
nauwkeurig te sturen.

Gegevens onder voorbehoud.

smalle draaicirkel van 
1200 mm.
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Vierwielsturing
Heel wendbaar op kleinere 
gebieden vanwege de kleine 
draaicirkel.

Hondengang
U rijdt gemakkelijk zijdelinks 
weg langs muren.
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TEChNIsChE GEGEVENs

Standaard versie A B C D E

Kieplast (kg) 2.490 1.670 1.255 700 585

Hefvermogen (kg) 1.735 1.165 900 395 330

 

Met contra gewicht (Optie) A B C D E

Kieplast (kg) 2.870 1.925 1.445 855 710

Hefvermogen (kg) 2.115 1.420 1.090 550 460

KIEPLAsTEN
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COMPLEET
Optimaal samengesteld voor uw gebruiksgemak. Ieder 

detail telt mee: comfort, veiligheid en gebruiksvriendelijkheid 

zijn de speerpunten van GIANT machines.

sNELWIssEL

Dankzij het GIANT snelwissel systeem, kunt u gemakkelijk en 

snel uw aanbouwdelen wisselen. Let op! Om u als klant nog beter 

van dienst te zijn, bieden wij ook meedere aanspannen. Vraag uw 

GIANT dealer naar de voorwaarden.
GIANT sTANDAARD

(hYDRAULIsCh)

RIJCOMFORT

Keuze uit verschillende banden voor diverse soorten terrein. Raadpleeg uw 

dealer welke band het beste bij uw situatie past.

31x15.5-15 AS
(80 x 37 cm)

31x15.5-15 SKID
(80 x 40 cm)

31x15.5-15 TR-06
(80 x 40 cm)

425/40B17 GSP
(80 x 43 cm)

10.0/75-15.3 AS
(76 x 26 cm)



Het motor compartiment van de TENDO modellen is zeer toegankelijk voor 

dagelijkse controles van olie, koelvloeistof en de luchtfilter.

SERVICE & ONDERHOUD
De TENDO modellen zijn goed en gemakkelijk te onderhouden. 

Onder de motorkap vindt u een zeer compact motor compartiment 

waar u ook nog eens  makkelijk bij kunt.
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WWW.GIANT-AANBOUWDELEN.NL

MULTIFUNCTIONEEL
GIANT biedt honderden aanbouwdelen, waarmee de 

TENDO voor veel meer werkzaamheden ingezet kan 

worden dan u in eerste instantie zou verwachten. Driepuntshef

OPTIE: Nog meer functionaliteit met een 

driepuntshef achter de machine!
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Industrielaan 2

5061 KC  Oisterwijk (Niederlande)

Tel.: +31 (0)13-5211212 

Fax: +31 (0)13-5234045 

Internet: www.tobroco.com 

E-Mail: info@tobroco.com

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 pro-
duct, 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 voo-
rafgaande 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.


