LM Trac 286
Multifunctionele werktuigdrager
met twee- of vierwielaandrijving

Ergonomische cabine
Inclusief verwarming en airco. Door de gebogen voorruit en het grote glasoppervlak is er altijd voldoende
zicht op het werk. Uitgerust met een veelvoudig in te
stellen chauffeursstoel, verstelbare stuurkolom, radio
Cd-speler en twee joysticks op de armleuning.

Fecaliënzuiger 306
Met een werkbereik van 200cm wordt de bestrijding
van ergernis nr. 1 in Nederland een peulenschil!
Keuze uit hydraulisch verwisselbare containers met
een inhoud van 120 of 140 liter. De zuigbuis kan ter
plekke uitgenomen worden voor handmatig werk
tussen struiken of onder speeltoestellen.

Fecaliënzuiger
506

Uitgevoerd met een vacuüm
container op de motor ruimte,
waardoor er meer container
volume ontstaat en de totale
machine een kortere bouw
heeft. De roestvrijstalen
container, met een inhoud
van 300 liter, is hydraulisch te
ledigen. Als optie is een stort
trechter voor het legen in een
put verkrijgbaar.

Onkruidborstelarm
De onkruidborstelarm zwenkt 160º. Dit resulteert
in een werkbreedte van maar liefst 255cm. Door
de combinatie van het proactieve hefsysteem en
twee kantelcilinders die de cardanisch bewegende
borstel kantelen,
volgt de borstel
altijd de contouren
van de verharde
ondergrond.
Standaard met
spatscherm.

Kantensnijder
160º zwenkbaar. Hydraulisch bestuurd en uitschuifbaar. Is links en rechts van de machine te gebruiken
met een bereik van 80 cm naast de tractie unit.
Eenzijdig opgehangen snijmes; zeer eenvoudig te
vervangen.

Proactief hefsysteem
Het unieke proactief hefsysteem met snelwissel
A-frame is voorzien van twee hefcilinders waarvan
één cilinder een compensatiecilinder is. Hiermee
wordt de benodigde borsteldruk automatisch
afgeregeld.

LM Trac 286

Hydraulische kiepend
laadplatform
Voor transportdoeleinden, het monteren van een watertank of voor het
meenemen van diverse werktuigen.

Sneeuwschuiver
Gebruik uw werktuigdrager het gehele jaar door met
behulp van deze sneeuwschuif met een werkbreedte
van 150cm.

Hydraulische rolbezem
De rolbezem is van links naar rechts hydraulisch te verstellen.
Met ingetrokken loopwielen (de bezem maakt dan gebruik
van het pro actieve hefsysteem) zal geen enkel obstakel of
oneffenheid de werking nadelig beïnvloeden.

Zwenkbare
bladblazer
Deze KWH blazer is
hydraulisch zwenkbaar
en aan de onderzijde
voorzien van een
zware, stalen blaasmond
welke 360º horizontaal
draaibaar is. Capaciteit
140 m3 / minuut.

Weedsteam®

Twee- of vierwiel
aangedreven
Al naar gelang de omstandigheden kan
er gekozen worden voor de toepassing
van twee- of vierwiel aandrijving.

1-2-3 onkruid weg!
Geavanceerde thermische onkruidbestrijder
werkt effectief door
een combinatie van
zeer hete lucht, infrarode straling en stoom.
Een duurzame totaaloplossing.

Technische Specificaties LM Trac 286
Motor
Vloeistofgekoelde dieselmotor
(volgens EU Stage IIIB * US TierIV
Final specificaties). Geïsoleerd
gemonteerd in het chassis.
Inhoud
1649 cc
Maximaal vermogen
40,1 pk/29,5 kW.
Nominaal vermogen
36pk/27,4kW, bij 2500 omw/min.
Maximaal koppel
113Nm bij 1600 omw/min.
Transmissie
Volledige hydrostatische
transmissie, 2-wd/4-wd.
Voetpedaal servo bediend,
2 snelheden; transport/
werksnelheid. Sperdifferentieel rij
pomp 60L/min-max. druk 300 bar.
Maximale snelheid
Begrensd op 25 km/uur.

Voetrem
Hydraulische lamellen in oliebad,
zelf nastellend.
Besturing
Hydraulisch bekrachtigd door
aparte oliestroom. Verstelbaar
stuurwiel met stuurknop.
Bediening
Door middel van joysticks aan
de rechterzijde, gevoed door
separate oliepomp.
Banden
Voor 31x11.5-15, achter 175/13
Vlakdruk 0,97 kg/cm2 (voor en
achter)
Inhoud brandstoftank
36 liter
Werktuig hydrauliek
52L/min 200 bar. 3 hydraulische
aansluitingen waarvan 2
drukaansluitingen met 1 drukloze
retour. Tankinhoud 55 liter.

Pro+Garantieplan
Op alle LM Trac werktuigdragers is
het aanvullende Pro+GarantiePlan
van toepassing. Het Jean Heybroek
Pro+GarantiePlan biedt u zekerheid.
Niet alleen gedurende de eerste
jaren, maar tot en met 3 jaar of 1500
draaiuren, na eerste ingebruikname
van uw Jean Heybroek machine.

Borsteldruk
Automatische borsteldrukregeling, instelbaar.
Cilinder hydrauliek
15 liter – 150 bar. 7 hydraulische
aansluitingen, waarvan 6
drukaansluitingen en 1 vrije
retour.
Cabine uitvoering
Ergonomisch ontworpen. Max.
geluidsniveau 68 dB(a), parallel
ruitenwisser, voorruit gelaagd,
zij- en achterruit zonwerend
veiligheidsglas, airco (optie)
ingebouwd af fabriek, kachel,
ventilatiesysteem voorzien van
stoffilter, binnenverlichting,
3 werklampen; twee voor één
achter, stads- en grootlicht,
zwaailamp, brede hoge
comfortabele stoel, radio cd
speler, uitstekend rondzicht,

grote buitenspiegels,
gecertificeerde veiligheidscabine,
rubber cabinevering, servicedeur.
Stalen chassis
Integraal chassis van zwaar
staal. Pendelende achteras.
Snelwisselsysteem voor het snel
wisselen van werktuigen.
Elektrisch systeem
12 volt, wisselstroom dynamo
65 ampère, startmotor 2,3 kW,
accu 75Ah.
Maatvoering
LxBxH 260x134x209 cm.
Gewicht 1175 kg.

Service en onderdelen
Bij ieder technisch product is technische ondersteuning van belang. Daarom staat de uitgebreide
servicedienst van Jean Heybroek tot uw beschikking.
Een eventueel afgesloten controle overeenkomst
staat garant voor onbezorgd en probleemloos gebruik van uw LM Trac. Onderdelen en slijtagedelen
zijn aanwezig om de continuïteit van iedere LM Trac
te waarborgen. Indien een onderdeel onverhoopt
niet voorradig is heeft de fabrikant een snelle uitlevering, zodat uw machine weer vlot in bedrijf is.

Specialist in kwaliteit...
Jean Heybroek BV (sinds 1900) is gespecialiseerd importeur van kwaliteitsmachines voor GroenTechniek.
Jean Heybroek GroenTechniek is distributeur van machines van gerenommeerde merken voor (professioneel) onderhoud
van golfbanen, openbaar groen, recreatie- en sportterreinen en particuliere tuinen. Het leveringsprogramma bestaat o.a. uit
diverse soorten maaimachines, kleine tuinmachines, tractoren, werktuigdragers, transportvoertuigen, beregening installaties
en apparatuur voor grond- en oppervlaktenbewerking.
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