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OVERBLIK

Beskrivelse

Fakta
Model

Egenvægt
Motertype og 
antal hk

Egenhøjde
Egenbredde
Egenlængde

Løftehøjde
Løftekapacitet
Hydraulikydelse, 
L/min
Tiphøjde
Udsyn

Betjening 

Transport på 
maskintrailer

Standardudstyr

Estraudstyr 

Bobcat S70 er en lille kompakt 
power maskine, som for det 
meste hører til i landbruget. 
Det unikke design har ikke 
ændret sig betydeligt over 
årene. Bobcat har over 60 
års erfaring med skridstyrede 
maskiner. »Never change a 
winning team!«, lyder det.

Bobcat
Bobcat S70

1268 kg
Kubota D1005
24 hk

1814 mm
901 mm
2472 mm m/std. skovl

2400 mm
343 kg
37 L/min

1934 mm
Til alle sider

Stænger og fodpedaler

Ja

Skovl og brede dæk

Smal hjulmontering, 92 cm 
bredde

Robust maskine, der arbejder 
godt på snævre steder. Mustang 
har lang erfaring med denne 
skridstyrede læsser på hjul 
og er derfor eksperter.

Mustang
2012

1352
Yanmar 3 cyl. 
Stage  3A/24hk

1897 mm
909 mm
2576 mm m/ std. skovl

2438 mm
386 kg
38,2 L/min

1836 mm
Til alle sider

T Bar, håndstyring

Ja

All-Tach, manuel 
hurtigskift.

Dæk: 8,50x12 6-Ply titan 
HD 2000 fl otation

Lukket kabine og 
varmeapparat.
Lyskit for lovlig vejkørsel 
og løftekrog. Ekstra 
rustbeskyttelse.

Dual T-Bar hvor alt 
styres i hånden.
Kabinen, der er placeret 
længere fremme på maskinen, 
sikrer et bedre udsyn til 
redskabet. Den stærke kabine 
giver en høj sikkerhed for føren.
Gehl laver maskiner 
for Mustang. 

Gehl
Gehl 1640E

1352 kg
Yanmar
24,2 hk

1897 mm
909 mm
2576 mm m/ std. skovl

2438 mm
386 kg
38,2 L/min

1836 mm
Til alle sider, særligt til 
redskab
Dual T-Bar, håndstyring
Ekstra olie udtag i 
fodpedal

Ja 

Sideruder, parallel-føring 
af løftearm og trafi k lys

Dør til kabinen.

Brugervenlig læsser med 
top-performance. Maskinen 
arbejder i fl ydende og 
præcise bevægelser. Effektiv 
og pålidelig læsser, der er 
brændstofbesparende.
Komatsu fokuserer meget 
på kvalitet og sikkerhed. 
Derfor laves mest mulig 
service fra bunden.  

Komatsu
SK510-5

1855 kg
Komatsu 3 cyl. 
32,1 hk

1925 mm
1235 mm
2920 mm m/ std. skovl

2710 mm
455 kg
42 L/min

2080 mm
Til alle sider

Håndstyring, styring med 
joystick, speederpedal.

Ja

Klasse 2 FOPS kabine. 
Komtrax overvågning og 
mekanisk hurtigskift.

Dæk: 27 x 8,50-15

Lukket kabine og lyskit 
for lovlig vejkørsel. 
Solide punkterfri dæk.

SPECIAL


