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Product of the Year - Forest Romania, Zizin 2019

Produsul Anului - Forest România, Zizin 2019

The iFOR IRUM Research and Development Center has designed TAF 2012 SB
to satisfy the requirements of forestry tractors and to achieve high performance
under extreme operating conditions.

TAF 2012 SB a fost proiectat în Centrului de Cercetare și Dezvoltare iFOR IRUM.
Produsul răspunde cererii de echipare a tractoarelor forestiere și atinge
performanțe înalte în condiții extrem de grele de exploatare.

TAF 2012 SB innovative features

Caracteristici inovative TAF 2012 SB

ROPS / FOPS / OPS certified cabin with AC for enhanced comfort
Synchronized PowerShift (4+4) gearbox for smooth gear-shifting to give uninterrupted power
Axles with oil cooled multi-disc brakes
Reinforced front and rear axle protection
Air compressor with automatic disengagement for increased efficiency
Winch with pneumatic actuation through electric valves
Mobile shield equipped with fixed rollers or self-orienting rollers
Perkins engine certified for road registration
Maximum machine width adapted for narrow forest roads
Low operating costs

Confort îmbunătățit al cabinei, certificat ROPS/FOPS/OPS
Motor cuplat la o cutie de viteze sincronizată PowerShift cu 4+4 trepte
Punți proiectate pe principiul frânării cu discuri multiple imersate în ulei
Protecții suplimentare la grupul punților
Sistem de aer comprimat cu eficiență crescută prin decuplare automată
Troliu IRUM cu acționare pneumatică și optimizarea cutiei prin electroventile
Scut mobil vertical cu role fixe sau cu role orientabile
Motor Perkins care permite înscrierea în circulație
Lățime adaptată la drumurile forestiere înguste
Costuri reduse de exploatare

