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TP 155 MOBILE
R E L I A B L E 
   W O O D C H I P P I N G

Effektiv og alsidig flishugger

TP 155 MOBILE er en pålidelig  
flishugger med nem betjening, 
fast flisstørrelse og totalvægt 
under 750 kg - hvilket kun  
kræver almindeligt kørekort. 

Ideel basismodel til f.eks. udlejning
    TP 155 MOBILE er oplagt til f.eks. udlejningsvirksomheder, kommuner        

      og anlægsgartnere, som ønsker effektiv flishugning og en flot ensartet     
      fliskvalitet til afdækning af bede m.v. 

    Maskinen vejer under 750 kg, hvilket gør den anvendelig hos  
      mange brugere uanset transportmiddel og kørekort

    To mulige varianter af drejbare udkasterrør: Med fast lav højde  
      (som foto) eller højdejusterbart, TP VARIO SPOUT™ 

    Det opdelte knivsystem TP OPTICUT resulterer i en jævnere belastning        
      af maskinen og et brændstofforbrug, der er markant lavere i forhold til 
      sammenlignelige maskiner på markedet
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Hold din flishugger kørende med TP SERVICEBOX, 
der indeholder kritiske sliddele (medfølger gratis)

Maks. trædiameter 155 mm

Åbning ved valse H x B = 155 x 191 mm

Huggeprincip Skivehugger med TP OPTICUT

Indføringsvinkel Parallel med kørselsretningen

Indtræksvalser 2 vandrette

Rotorskivediameter 599 mm

Rotorskivevægt 69 kg

Antal knive 2 

Modstål 1 vandret, 1 lodret 

Flislængde 12 mm

Motor Lombardini LDW 1003

Maks. effekt 26 hk diesel

Kapacitet Op til 8 m3/time

Vægt 737 kg

Højde (driftsposition)
Fast udkasterrør: 1995 mm  
TP VARIO SPOUT: 1750 mm (1965-2440)

Længde (driftspos.) 3515 mm (4013 mm)

Bredde 1416 mm

Teknisk data  

Til en simpel og  
pålidelig drift
Omdrejningsvagten  
TP PILOT™ og det  
patenterede automati-
ske koblingssystem 
TP STARTER® gør det 
nemt at opstarte og 
betjene flishuggeren.

Kompakt og  
transportvenlig  
Den opklappelige tragt 
og det lave udkaster-
rør gør det nemt at 
transportere og opbe-
vare flishuggeren i en 
garage eller container. 

TP 155 MOBILE


