D204SW TELE
Versão padrão com o tejadilho e as portas de segurança.
Engate rápido manual compacto
Motor
Peso em Operação
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Capacidade de levantamento
Carga de tombamento

2

2

Altura máxima do pino da balde
Comprimento total sem balde.
Largura em pneus padrão.

Transmissão

Hidráulicos do andamento
Hidráulicos da operação
Pneus padrão
Velocidade em andamento
Versão padrão

2

Kubota D722(3 cilindros)
20 HP / 15 kW
1'100 kg
750 kg
(veja no esquema)
900 kg
(veja no esquema)
2'820 mm
2'240 mm
920 mm
Tracção hidrostática nas 4 rodas com controlo
automativo. Andamento a frente e atrás por meio
dum interruptor eléctrico. 4 motores de roda pesados
de marca Poclain, diferencial de controlo eléctrico de
deslizamento.
65 Itr/min (300 bar)
28 Itr/min (150 bar)
23x8,5-12AS largura total 92 cm
0-14 km/h
Função de duplo efeito em frente (operada
mecanicamente). Estender-incolher por meio dum
manipulo atrás do joystick.
Posição flutuante
Tejadilho ROPS_FOPS com portas de segurança dos dois
lados.
Acompanhamento do paralello no mastro de elevação.
(por meio dum cilíndro compensatório)
Assento de luxo com cinto de segurança, apoios de braço
e extensão das costas.
Interruptor principal de corrente.
Resfriador de óleo
Olhais (para levantamento da máquina por uma grua)

Travão de mão
Cor
Engate
Alfaias ou acessórios

Travão multidisco hidráulico
Giant amarelo/ Giant cinza/preto
Giant engate manual compacto
Não incluído

1 Medido com balde.
2 Medido no ponto de dobra, na posição endireita, equipado com pneus padrão
As imagens fotográficas nem sempre mostram exactamente a versão padrão.
As informações e os preços são válidos durante o ano 2017, salvo por alteração ou erro tipográfico.

1

0%

D204SW TELE
Máquina PT
Pneus

6.5/80-12 AS
23x8.50-12 SKID
23x8.5-12 GRASS
23x10.50-12 AS
23x10.50-12 GRASS
24x13-12 GRASS

2
Largura
total
87,5 cm
96 cm
96 cm
110 cm
110 cm
122 cm

24.230,00 €

Preço
775,00 €
155,00 €
155,00 €
410,00 €
410,00 €
465,00 €

Opções
escolhidas

D204SW TELE
Descrição
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Preço

Opções
escolhidas

Hidráulica 1
-2 Pares de válvula de acção dupla com função
hidráulica na frente, comandada mecanicamente
mediante dum manípulo mecânico atrás do joystick;
Hidráulica 2
-Incolher e extender do mastro de elevação por meio
de dois butões no joystick.(O joystick não necessíta de
se mover a esquerda ou a direita para o mastro
incolher ou extender.)
Hidráulica 3
-Uma combinação da Hidr. 1 e Hidr. 2
Hidráulica 4
-2 Pares de válvulas de acção dupla com função
hidráulica na frente, comandada no joystick(ao
pressionar um butão no joystick e mover o joystick a
esquerda ou direito;
Hidráulica 5
-Uma combinação da Hidr. 2 e Hidr. 4.
Paragem unilateral da extra função;
Paragem bilateral da extra função;
Ligação de óleo de fuga na parte fixa do braço de
elevação (para cortador rotativo, broca de terra, etc.)
na parte fixa do mastro de elevação. Não é possível
combinar com o retorno livre.
Ligação de óleo de fuga nas traseiras.
Retorno livre. na parte fixa do braço de elevação (para
cortador rotativo, broca de terra, etc.) na parte fixa do
mastro de elevação. Não é possível combinar com o
saída de óleo de fuga.
Retorno livre nas traseiras
Subtotal Pneus + Opções 1

490,00 €

565,00 €

1.055,00 €

1.030,00 €

1.600,00 €
105,00 €
145,00 €
215,00 €
215,00 €
215,00 €
215,00 €
0,00 €

D204SW TELE
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Descrição

Preço

Bomba de engranagem electricamente comandada de
accção singulas (28 Ltr/min) com retorno para a parte
fixa do braço de elevação
Bomba de engranagem electricamente comandada de
accção singulas (28 Ltr/min) com retorno para a parte
traseira
Bomba de engranagem electricamente comandada.
Preparaç~eo para unidade de vacuum instalado na
parte traseira do tejadilho ROPS.FOPS.
Acelerador de mão;
Controlo de inching (gas-operação) à mão;
Engate GiANT compacto hidráulico
Engate GiANT padrão hidráulico
Máquina pintada nas cores RAL da empresa (substituir
o amarelo max.1 cor)
Máquina pintada nas cores RAL da empresa (substituir
o amarelo + frame max.2 cor)
Luzes (halogénico) de trabalho à frente (max. 2) cada

1.650,00 €
1.650,00 €

1.650,00 €
205,00 €
490,00 €
360,00 €
515,00 €
410,00 €
820,00 €
1

Luzes (halogénico) de trabalho no tejadilho (max. 2)
1
cada
Luzes (halogénico) de trabalho atrás do assento (max.
1
2) cada:
Luz itermitente montada em cima da cabine/tejadilho;
Luzes de trânsito; (Obrigatórios para a matriculação
estrada PT)
Indicação de marcha atrás (acústico
Tomada com interupçãode 3 polos à frente 12 V
Tomada de 13 polos para atrelar /somente em
combinação com as luzes de trânsito.
Dois polos de arranque no exterior da máquina para
actionar um arranque rápido
Alargadores das guarda lamas.
Assento com suspensão mêcanica. (Altura sentada
aumenta 8 cm)
Gancho de reboque
Gancho de reboque combinado
Contrapeso na traseira 70 kg.
Proteção de ruptura nos cilindros do topo e da
elevação (posição flutuante deixa de ser compativel)
Delimitação do ângulo da alfaia.(Delimitação electrica
no engate rápido)
Kit para aquecimento do motor 110 V
Kit para aquecimento do motor 220 V
Filter pacotes 50,250 e 500 horas (Garantia)
Subtotal Opções 2
Opções total:

Opções
escolhidas

155,00 €
155,00 €
155,00 €
215,00 €
1.010,00 €
190,00 €
190,00 €
190,00 €
310,00 €
310,00 €
120,00 €
80,00 €
125,00 €
305,00 €
515,00 €
620,00 €
360,00 €
360,00 €
245,00 €

245,00 €
245,00 €
245,00 €

0%

D204SW TELE
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Alfaias / Accessórios
Artigol Nº

Max.
capacidde

Descrição

Adaptação hydr.
Indicações especiais

Preço

-

-

-

-

0,00 €

-

-

-

-

0,00 €

-

-

-

-

0,00 €

-

-

-

-

0,00 €

-

-

-

-

0,00 €
0,00 €

Máquina D204SW TELE

24.230,00 €

Diversas opções na máquina

245,00 €

Máquina D204SW TELE +as
opções

24.475,00 €

Acessórios e Alfaias
Total
0% IVA

0,00 €
24.475,00 €
0,00 €

Preços de tabela para as pás carregadoras GiA NT
(versão padrão) á partir de Março 2016

\
0%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Versão
padrão

SK211G
SK201D
SK251D
D204SW
D254SW
D204SW Tele
D254SW Tele
D263S
D332ST
D263SW
D332SWT
D263SWX-tra
D332SWT X-tra
D267
D337T
V362
V452T
V452THD
V452T X-tra
V452T X-tra HD
V4502T
V5003
V5003T
V5003 HD
V6004T
V4502T X-tra
V5003 X-tra
V5003T X-tra
V5003 X-tra HD
V6004T X-tra
V4502T Tele
V5003 Tele
V5003T Tele
V5003 Tele HD
V6004T Tele
V501
V761T
V501-Tele
V761T Tele
3648 Tendo
4548 TendoHD

preços tabela Form_Preço x
PT
desconto

15.800,00 €
16.900,00 €
17.900,00 €
20.900,00 €
21.870,00 €
24.230,00 €
25.055,00 €
23.670,00 €
24.510,00 €
24.730,00 €
25.650,00 €
25.980,00 €
26.900,00 €
27.910,00 €
28.660,00 €
32.160,00 €
33.470,00 €
34.560,00 €
33.840,00 €
35.170,00 €
36.020,00 €
37.650,00 €
38.770,00 €
40.800,00 €
41.470,00 €
36.300,00 €
37.930,00 €
39.040,00 €
41.050,00 €
41.990,00 €
46.570,00 €
46.890,00 €
47.920,00 €
48.300,00 €
49.280,00 €
73.930,00 €
76.040,00 €
80.880,00 €
82.970,00 €
43.690,00 €
44.530,00 €
sem IVA incluído

15.800,00 €
16.900,00 €
17.900,00 €
20.900,00 €
21.870,00 €
24.230,00 €
25.055,00 €
23.670,00 €
24.510,00 €
24.730,00 €
25.650,00 €
25.980,00 €
26.900,00 €
27.910,00 €
28.660,00 €
32.160,00 €
33.470,00 €
34.560,00 €
33.840,00 €
35.170,00 €
36.020,00 €
37.650,00 €
38.770,00 €
40.800,00 €
41.470,00 €
36.300,00 €
1.050,00 €
39.040,00 €
41.050,00 €
41.990,00 €
46.570,00 €
46.890,00 €
47.920,00 €
48.300,00 €
49.280,00 €
73.930,00 €
76.040,00 €
80.880,00 €
82.970,00 €
43.690,00 €
44.530,00 €

