V 452 T
Motor

Preço sem IVA 23%:

Peso em Operação

1

Capacidade de levantamento
Carga de tombamento

2

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

33.470,00 €

Kubota V1505-T (4 cilindros)
45 HP / 33 kW
2400 kg
1750 kg

2

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

1

2050 kg
2

2964 mm
3247 mm
1100 mm
Tração hidrostática nas 4 rodas com controle automotivo
comandado por joystick. Eixos de 8 toneladas equipado
com diferencial de auto bloqueio nos dois eixos.
Engrenagem final planetária.
84 Itr/min (350 bar)
51 Itr/min (210 bar)
11.5/80-15.3 AS (Largura total 110cm)
0-10 km/h 0-25 km/h
Função de duplo efeito em frente (operada
mecanicamente).
Posição flutuante
Tejadilho de segurança ROPS/FOPS, incluindo portas
segurança a esquerda e a direita.
Assento de luxo com cinto de segurança, apoios de braço
e extensão das costas.
Um contrapeso integrado no pára-choques traseiro.
Interruptor principal de corrente.
Maxila de engate na rectaguarda
Lâmpada de trabalho a frente
Filtro ciclone
Resfriador de óleo

Travão de mão
Cor
Engate

Freio a tambor
Giant amarelo/ Giant cinza/preto
Giant engate rápido hidráulico

Alfaia

Não incluída.

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.

0%

V 452 T
Pneus

31x15.50-15 AS
31x15.50-15 X TRAC
31x15.50-15 SKID
15.0/55x17 AS
425/40B17GSP
33x15.50-15X-TRAC
33x15.50-16.5-GRASS
400/500-15 GRASS

Máquina + Transp. BNV
Largura total Preço
131 cm
136 cm
132 cm
128 cm
134 cm
136 cm
136 cm
132 cm

920,00 €
920,00 €
1.055,00 €
1.055,00 €
2.553,00 €
1.075,00 €
2.000,00 €
1.045,00 €

2
33.470,00 €
Opções
escolhidas

V 452 T
Descrição das diversas opções
ROPS / FOPS tejadilho de segurança de luxo, incluí janelas à frente e atrás,
limpa pára-brisas dianteiro, portas de segurança, 2 espelhos, 2 luzes de
trabalho à frente e 2 luzes de trabalho atrás.
Portas de vidro da esquerda e da direita ROPS / FOPS tejadilho de segurança
para o tejadilho de luxo.
ROPS / FOPS tejadilho de segurança dobrável, incluíndo portas de segurança
da esquerda e da direita;
ROPS / FOPS tejadilho de segurança dobrável de luxo Dois farois na frente,
Dois farois atrás, dois espelhos.
ROPS / FOPS cabine incluí aquecimento, rádio e alto-falantes, 2 espelhos, 2
luzes de trabalho à frente e 2 luzes de trabalho atrás.
Refrigeração do óleo hidráulico montado no teto.
Tapete na cabine
1 Extra válvula de ação dupla, com função dupla hidráulica, comandada
mecanicamente;
1 Extra válvula de ação dupla, com função dupla hidráulica eléctricamente
comandada no joystick;
2 Extra válvulas de ação dupla, com função dupla hidráulica eléctricamente
comandada no joystick;
Bomba de engrenagem dupla, com comando eléctrico de uma função simples
com retorno, instalada para a frente, 45 ltrs/min;
Bomba de engrenagem dupla, com comando eléctrico de uma função
simples com retorno, instalada para trás 45 ltrs/min;;
Bomba de engrenagem dupla, com comando eléctrico de uma função
simples com retorno, instalada para a frente, 60 ltrs/min;
Bomba de engrenagem dupla, com comando eléctrico de função simples
com retorno, instalada para trás 60 ltrs/min;;
Bomba de engrenagem dupla, com comando eléctrico para unidade de vácuo,
na parte de trás do tejadilho;
Paragem unilateral da extra função;
Paragem bilateral da extra função;
Ligação óleo de fuga (para cortador rotativo, broca de terra, etc);
Retorno livre;
Acelarador de mão;
Controlo de avanço à mão;
Pro-inching
As informações e os preços são válidos durante o ano 2017, salvo por
alteração ou erro tipográfico.
Máquina pintada nas cores RAL da empresa topo cabina e laterais - 1 cor
Máquina pintada nas cores RAL da empresa topo cabina e laterais + frame max. 2 cores
Subtotal Pneus + Opções 1

3
Preço

Opções
escolhidas

1.030,00 €
2.060,00 €
650,00 €
1.340,00 €
4.800,00 €
2.060,00 €
95,00 €
380,00 €
565,00 €
1.185,00 €
1.750,00 €
1.750,00 €
1.855,00 €
1.855,00 €
1.750,00 €
105,00 €
145,00 €
145,00 €
145,00 €
215,00 €
490,00 €
695,00 €
1.290,00 €
515,00 €
1.030,00 €
0,00 €

V 452 T
Descrição das diversas opções
Luz (halogeno) adicional de trabalho à frente;
Luz (halogeno) adicional de trabalho à frente do tejadilho de segurança; (max
cada
2)
Luz (halogeno) adicional de trabalho por trás do assento (máx: 2)
cada
Luz itermitente montada no tejadilho de segurança;
cada
Luzes de trânsito;
Alarme de marcha atrás (acústico)
Luzes de trânsito;
Tomada de 3 pinos 12V com interrupção para a frente ou para trás;
Tomada de13 pinos para tras (só em conjunto com luzes de trânsito)
Conjunto de alargadores de guarda-lamas;
Assento com suspenção pneumática
Combinação de gancho de reboque;
Engate diferente (Euro ou outra marca Manitou, Schäfer etc.)
Braço de elevação prolongada (altura da elevação 3,10 metros; Carga de
tombamento ±15%);
Proteção de ruptura no cilindro de topo e no cilidro de levantamento (a posição
flutuante no cilíndro de levantamento expira); Não é possivel combinar com o
amortecedor de schock.
Suspensão do varão. (Não é possível a combinação com a protecção de
ruptura nos cilíndros de levantamento e do topo)
Indicação do 'paralello' no cilíndro do topo.
3 pontos de elevação mecânica (cat. 1) com 4ª função dupla mecânicamente
comandada.
3 pontos de elevação mecânica (cat. 1) com tomada em força, incl.: pneus do
eixo da frente enchidos com cácio, acelarador à mão, controlo de
avanço(inching) à mão e 4ª função Hidraúlica comandada mecanicamente,
resfriador de óleo extra, montado no tejadilho (incompatível com airco e com
arco ROPS).
Kit aquecimento para o motor 110V
Kit aquecimento para o motor 220V
Filter packages 50,250 e 500 horas (Garantia)
Conjunto conversão para arco ROPS.

4
Preço
155,00 €

Opções
escolhidas

155,00 €
215,00 €
1.050,00 €
190,00 €
980,00 €
190,00 €
190,00 €
335,00 €
360,00 €
140,00 €
515,00 €
755,00 €
515,00 €
1.390,00 €
155,00 €
1.545,00 €

7.725,00 €
360,00 €
360,00 €
208,00 €
490,00 €

208,00 €

Opções Subtotal 2

208,00 €

Opções sub-totais 1+2 Total:

208,00 €

0%

V 452 T

5

Alfaias - Assessórios
Artigol Nº

Descrição

MedidasCapcidade

Adaptação hydr.
Indicações especiais

-

-

-

-

0,00 €

-

-

-

-

0,00 €

-

-

-

-

0,00 €

-

-

-

-

0,00 €

Preço

0,00 €

Máquina V452 T + transporte
NL-PT

33.470,00 €

Diversas opções na máquina

208,00 €

GiANT V452 T completo

Alfaias - Assessórios :
Total sem IVA
Desconto comercial
S
T

2050 kg
1580 kg

33.678,00 €

0,00 €
33.678,00 €
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Preços de revenda para as pás carregadoras GiA NT (versão
padrão) á partir de Março 2016

Modelos
GiA NT
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

As informações e
os preços são
válidos durante
34 o ano 2017,
salvo por
alteração ou
erro tipográfico.
35
36
37
38
39
40
41

V6004T Tele
V501
V761T
V501-Tele
V761T Tele
3648 Tendo
4548 TendoHD

preços tabela PT

Form_Preç
ox
deconto

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 €

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 €

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
Desconto sobre preço da máquina

49.280,00 €
73.930,00 €
76.040,00 €
80.880,00 €
82.970,00 €
43.690,00 €
44.530,00 €

