
TGV
GROOT VOLUME  
BELADINGSSYSTEEM
De TGV is onze robuuste, betrouwbare partner 
voor het legen van heavy duty, 
grootvolumecontainers. 
In de juiste configuratie is de TGV in staat zowel 
containers voor huishoudelijk gebruik als ook 
bedrijfscontainers veilig te ledigen, hierbij staat 
de gebruiksvriendelijkheid centraal. 
Ook is het hierdoor mogelijk één voertuig voor 
de gehele inzamelingsroute te gebruiken.

• de TGV kan een breed scala aan containers 
van 120 liter tot 4500 liter ledigen.

• De TGV kan worden uitgerust met een 
opneemkam waardoor het legen van 
2-wielcontainers mogelijk word.

• De TGV heeft een grote kiphoek.
• Met een gewicht van 800 kg en een hef 

vermogen van 2000 kg is de TGV relatief licht 
in verhouding tot zijn hef vermogen.

• Korte achterbouw wat gunstig werkt voor de 
aslast verdeling.

VIJF REDENEN OM TGV TE KIEZEN:

• De TGV heeft een overhang van 678 mm.
• Riante bodem vrijheid is ± 465mm
• Voor 4-wiel containers  conform EN840.2 

en EN840.3  is de TGV indien gewenst 
beschikbaar met DIN-armen, terwijl een 
opneemkam beschikbaar is voor het legen van 
2-wiel containers conform  EN840.1 

• De TGV is gemaakt met gebruikmaking 
van kwalitatief hoogwaardige componenten 
voor een uiterst robuust product dat 
betrouwbaar blijft en zich bewijst in de 
zwaarste omstandigheden, of dat nu extreme 
temperaturen, luchtvochtigheid of beide betreft.

• De kwaliteit en lange levensduur van de TGV 
heeft zich door de jaren heen keer op keer 
opnieuw bewezen met uitstekende prestaties 
en bescheiden onderhoudseisen.

SLIMME OPLOSSINGEN
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hydraulische bediening Standaard

DIN Opneem armen Optioneel

Kam opname, EN-840.1 Mini containers Optioneel

EN-840.1 2-wiel containers (80-390 liter) Optioneel

EN-840.2 4-wiel containers vlakke deksel Optioneel

EN-840.3 4-wiel ronde deksel containers 

(770-1300 liter)

Optioneel

EN-12574-1 pocket arms (2,5m3 / 4.5m3) Standaard

Afschermkappen Optioneel

Gewicht 800 kg

Hefkracht 20000N (2000 kg)

Aandrijving Hydraulisch / electrisch

Electrische aansluitingen 16-polige stekker / 24V 10A

Hydraulische specificaties Minimaal 40 L/min., maximaal 60L/min.,  
min 180 bar, max 200 bar

Cyclus tijd 16 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

EN 840-2 500-1280 L

EN 840-3 770-1100 L

EN-12574-1 (2.5/4.5 cbm)
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