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Arboristens MUST-HAVE

TP 215 MOBILE er skabt til maksimal effektivitet og 
stor alsidighed, så den passer til alle former for træ- 
pleje- og oprydningsopgaver. Maskinen, der er  
bygget i højstyrkestål, har en totalvægt under 1400 kg.

Større, stærkere, lettere 
Absolut optimale arbejdsforhold med en tragthøjde på 68,5 cm

TP DUAL TORQUE INFEED™: Max. olietryk og direkte tilførsel til 2  
valsemotorer sikrer uovertruffen indtræk, også af forgrenet materiale

High tech diesel motor med direkte injektion, der giver effektiv  
koldstart, høj momentreserve og lavt brændstofforbrug

Højdejusterbart udkasterrør gør maskinen kompakt under transport  
og opbevaring (< 2 meter). Fås også i version med fast udkasterrør 

Fås i versioner uden eller med drejekrans (to-akslet)

Patenteret automatisk indkobling mellem motor og flishugger giver  
mindre motorbelastning ved opstart 
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Produceret af danske hænder
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Opstart og betjening 
fås ikke simplere:
Drej på nøglen og tryk 
på start - så er du i 
gang.
Omdrejningspiloten 
TP PILOT™ holder 
styr på såvel omdrej-
ninger og timetal.

De 4 TP OPTICUT™ 
knive er placeret for-
skudt på rotordisken, 
så der hele tiden er 
en kniv i indgreb med 
træet. 
Den jævnere drift giver 
besparelser på brænd-
stoffet og optimerer 
fliskvaliteten.   

Teknisk data 
Maks. trædiameter 216 mm (8.5”)

Åbning ved valse H x B = 216 x 265 mm

Huggeprincip Skivehugger med TP TWINDISC™

Indføringsvinkel 
Parallel på kørselsretningen
(drejekrans mulig)

Indtræksvalser 2 vandrette

Rotorskivediameter 760 mm

Rotorskivevægt 140 kg

Antal knive 4 TP OPTICUT™ knive

Modstål 1 vandret og 2 lodrette

Flisstørrelse  Op til 14 mm

Motor Kohler/Lombardini KDI 2504 M

Maks. effekt 49 hk (diesel)

Kapacitet Op til 20 m3/time

Vægt 1355 kg (en-akslet)

Dimensioner H x B x L Afhænger af version, se tegning

Hold din flishugger kørende med TP SERVICEBOX, 
der indeholder kritiske sliddele (medfølger gratis)


