
TA-DE2
AUTOMATISCHE MINI  
CONTAINERBELADING
De TA-DE2 is een geavanceerd, hoogwaardig 
automatisch beladingssysteem van Terberg, 
robuust gebouwd en veilig te bedienen, 
synoniem aan de merknaam Terberg. De 
TA-DE2 onderscheidt zich door een verhoogde 
efficiency en extra veiligheid.

• Snel automatisch legen van mini containers, 
cyclustijd 7 sec en een instelbare kipstand 
van 0,5 - 1,5 sec. 

• Laag eigen gewicht de TA-DE2 weegt  
slechts 730 kg.

• De onderloopbeveiliging is standaard en 
voldoet aan de nieuwste veiligheidsnorm  
EN 1505.5. Maar is alleen actief als er 
automatisch 2-wielcontainers worden geleegd. 
De opneemstoelen stoppen direct als deze zich 
boven de 1000 mm bevinden en er zich een 
persoon of obstakel in het werkgebied begeeft.

• Gebruiksvriendelijk en overzichtelijke 
bedieningspanelen aan beide zijden van  
de belading.

VIJF REDENEN OM TA-DE2 TE KIEZEN:

• “Plug and Play” bedrading vermindert uitval tijd. 
De TA-DE2 is ontworpen om stilstand tijdens 
reparatiewerkzaamheden tot een minimum te 
beperken. Alle elektrische aansluitingen zijn 
“plug and play” en zeer makkelijk toegankelijk, 
waardoor vervangen van defecte onderdelen 
eenvoudig en snel kan gebeuren. Een slim 
ontworpen diagnose systeem helpt u bij het 
opsporen van storingen.

• Het is onmogelijk de kipbeweging automatisch 
te realiseren als er geen container aan de 
opneemkam hangt of deze niet goed op 
de opneemkam gepositioneerd is. Door de 
verticale opname van de container hoeft de 
bediener geen stap achterwaarts te doen 
tijdens de opnamecyclus.

• De opnamestoelen worden voor het 
achteruitrijden automatisch op de rijhoogte 
geplaatst. Vastzittend vuil kan verwijderd 
worden uit de container door het inschakelen 
van de schudschakelaar.

• De TA-DE2 is zo ontworpen dat zij de 
container met een lage snelheid opneemt en 
daarna versnelt.

SLIMME OPLOSSINGEN
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

Beladingstoelen Automatisch

Onderloop beveiliging Standaard

Diagnosedisplay Standaard

Mechanische schakelaar Standaard

Hefkracht 1000N(100kg) gedeeld

Eigen gewicht 730 kg

Aandrijving Hydraulisch

Electrische aansluitingen 16-polige stekker / 24v

Beschermingsklasse (IP) schakelaars en sensoren tot en met IP69K

Hydraulische aansluiting Snelkoppelingen (DIN 2353, NW13, NW20)

Hydraulische specificaties Minimaal 40 ltr./min., maximum 60 ltr./min., 180bar

Cyclus tijd Automatisch 2 wiel 7 sec. (0,5-1,5 sec)

Geluidsniveau < 65 dB(A)

Veiligheid CE machinerichtlijn certificatie EN 1501-1 & EN 1505-5

Terberg Matec Nederland BV behoudt zicht ten alle tijde het recht voor wijzigingen in constructie en/of uitvoering aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving.

EN 840-1 80 -360 L


