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Omschrijving innovatie: ENERGREEN “ILF B 1200”… gewoon uniek!
Wij zijn een Italiaanse producent van zelfrijdende machines, marktleider in Zuid-Europa.
Vanaf 2000 doen wij onderzoek naar het ontwikkelen van PROFESSIONEEL materiaal
bestemd voor het groenonderhoud in de publieke en particuliere sector. De bijzonder
goede prestaties en grote betrouwbaarheid zorgen ervoor dat onze machines geschikt zijn
voor gebruik in bermen, op dijken en langs snelwegen en rivieren, in rivierbeddingen
(natuurlijk en/of kunstmatig) alsmede op drooggelegde grond en in bosgebieden.
Vandaag stellen wij u onze nieuwe zelfrijdende machine ENERGREEN ILF B 1200 voor: een
werkelijk unieke en speciale machine, ontworpen en gebouwd voor de absolute experts die
werken met betrouwbare machines die uitzonderlijk presteren. ENERGREEN ILF B 1200 is
het perfecte voorbeeld van de technologische innovatie die “breekt” met de traditionele
ontwerpfilosofie rond het maken van “werkmachines” die vooral gebaseerd zijn op het
passen bij agrarische tractoren en graafmachines of het aanpassen van deze machines.
ENERGREEN ILF B 1200 overwint de beperkingen van tractoren en graafmachines die niet
specifiek bedoeld zijn voor het werken in extreme omstandigheden, waar hoge prestaties
en productiviteit alsmede maximale veiligheid worden vereist en verwacht.
Uitgerust met:
Krachtige - DEUTZ thermische motor met 6-cilinder TIER 4 f – 220 HP 3 delige arm voorzien van telescoop met een bereik van 10 meter.
Hydraulisch systeem met onafhankelijke, gescheiden circuits om kracht en efficiency te
garanderen in elke situatie, zonder verlies van last of kracht, hetgeen typerend is voor
machines met gecentraliseerd hydraulisch circuit.
Front hef met driepuntsaansluiting (cat. II)
Hydraulische PTO met 150 liter/min @ 350 bar, voor een scala aan andere
gebruiksmogelijkheden het hele jaar door.
Banden van 650 mm breed met stevig profiel gecombineerd met versterkte transmissie
100% sperdifferentieel voor perfecte grip in natte omstandigheden….
Afbeeldingen

