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Takeuchi denkt aan
		
de machinist
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TAKEUCHIBINNENDRAAIERS

Dit jaar introduceerde Takeuchi twee nieuwe minigravers, beide met een bijzonder
concept. De eerste was begin dit jaar de TB257FR, die was voorzien van een bijzonder
giekconcept. De tweede was de TB325R, een nieuwe binnendraaier. Beide machines
zagen we bij importeur Verhoeven Grondverzetmachines in Maarheeze.

Op het terrein van Verhoeven in Maarheeze is het verschil tussen de TB325R en de TB225 in één oogopslag duidelijk.

De TB257FR is de opvolger van de TB153FR. De
emissie-eisen zijn de belangrijkste aanleiding
voor de vernieuwing. De 5,8 ton zware machine
heeft de door Takeuchi gepatenteerde giek-kinematiek, die verder alleen op de grotere TB280FR
zit. De giek beweegt via een parallellogram voor
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de machine langs. Hierdoor kan de machine zowel links als rechts langs een muur werken. Een
tweede bijzonderheid is dat de boom ver achterover kan. Hierdoor draait de machine ook aan de
voorkant nagenoeg binnen de rups en dat is heel
bijzonder. Overigens draait de machine ook aan
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de achterkant binnen de rups. Door de boom ver
achterover te knikken, komt het zwaartepunt een
stuk verder naar achteren te liggen. De machine
heeft zo een bijzonder groot hijsvermogen. Bovendien maakt deze kinematiek het mogelijk om
in smalle ruimtes aan de voorkant te werken en
aan de achterkant te lossen, zonder de machine
te hoeven verplaatsen.
Behalve de giek kreeg de machine ook een nieuwe
cabine, die ruimer is dan voorheen. Takeuchi
schenkt veel aandacht aan het welzijn van de
machinist. Die moet comfortabel kunnen werken,
ook meerdere uren achtereen. De machine kreeg
een comfortabele Grammer-stoel met hoofdsteun en gewichtsafhankelijke vering. De cabine
heeft standaard airco. Het kleurendisplay is vernieuwd en heeft nu een grootte van 5,7 inch.

STAGE V-MOTOR
Zoals gezegd was een nieuwe motor de voornaamste aanleiding om de machine te vernieuwen. De
viercilinder-dieselmotor voldoet nu aan de Stage
V-emissie-eisen. De dieseloxidatiekatalysator en
het dieselpartikelfilter zijn netjes in één unit ondergebracht in het uitlaatsysteem. De uitlaat zit
overigens aan de bovenkant van het motorcompartiment, iets wat de grondwerkers bij deze machine zeker zullen waarderen. De motor levert 38
kW (52 pk). Hij is gekoppeld aan vier Rexroth-hydrauliekpompen, twee vermogensgeregelde plunjerpompen en twee tandwielpompen. Standaard
heeft de machine drie extra hydrauliekfuncties.
Voor de eerste is maximaal 105 liter per minuut
beschikbaar. Je kunt de hoeveelheden van de extra
functies instellen via het display in de cabine. De
eerste en tweede extra functie zijn proportioneel
te regelen op de joystick. Takeuchi heeft de trekkracht op de rupsen bij deze machine fors verhoogd, zodat hij in moeilijk terrein een stuk beter
uit de voeten kan. Alle componenten zijn goed
toegankelijk voor het plegen van onderhoud. Dat
komt mede doordat de cabine kan kantelen. Tanken wordt gemakkelijk gemaakt door de elektrische vulpomp met automatische afslag.
In dit segment zijn de machines voorzien van het
Takeuchi Fleet Management (FTM), het telemetriesysteem van Takeuchi. Hierdoor kan de eigenaar op afstand zien waar de machine is. De
dealer kan, wanneer de gebruiker dat toestaat,
ook bepaalde data zien. Zo kan hij die gebruiken
om onderhoud beter te plannen en om bij storing
de stilstand tot een minimum te beperken.

COMPACT EN COMPLEET
De TB325R is één van de eerste machines van een
nieuwe generatie, waarbij de typeaanduiding

vanaf nu met een 3 begint. De TB325R is een aanvulling op het programma. Er is al een TB225. Dat
is een 2,5-tons machine met de prestaties van een
drietonner. Met een gewicht van 2350 kilo kan
deze machine legaal op een aanhanger worden
vervoerd. De TB325R is met 2375 kilo slechts een
fractie zwaarder, maar nog niet te zwaar voor de
aanhanger. De TB225 is heel succesvol gebleken.
De TB325R heeft dezelfde voordelen en is bovendien een binnendraaier. De eerste ervaringen zijn
dat de beide machines elkaar niet kannibaliseren.
De TB225 is met het gebruik van zware hulpstukken net even iets stabieler. De TB325R is voor het
standaardgebruik een heel stabiele machine. De
breedte van de onderwagen is 1,50 meter. Met
een maximale graafradius van 4,50 meter, een
maximale graafdiepte van 2,50 meter en een
maximaal bereik op maaiveldhoogte van 4,35
meter is deze kraan voor veel klussen geschikt.
De aandacht van Takeuchi voor de machinist
komt ook bij deze binnendraaier tot uiting.
Meestal gaat de compactheid van de machine
ten koste van de ruimte voor de machinist, maar
dat is bij deze machine niet het geval. De cabine
is zelfs vijf procent ruimer dan die van de TB225.
Dat komt doordat de TB325R geen verstelbare
onderwagen heeft en de TB225 wel. Hierdoor
werd de cabine iets breder. De rijpedalen zijn op
te klappen en dat zorgt ervoor dat de ruimte voor
de voeten groter is. In het nieuwe design van de
cabine zijn trillings- en geluidsbelasting nog weer
verder omlaag gebracht.
De motor voldoet aan de Stage V-emissie-eisen.
Omdat het vermogen, met 16 kW (22 pk) onder
de grens van 17,5 kW (24 pk) blijft, kan hij het
stellen zonder SCR, dieselpartikelfilter en dieseloxidatiekatalysator. Door het ontbreken van
deze filters zijn de motorcomponenten goed bereikbaar voor onderhoud, ondanks de compactheid van de machine. Takeuchi gebruikt in deze
machine een 1,3-liter-driecilinder van Yanmar. De
hydrauliek wordt verzorgd door vier pompen,
twee plunjerpompen en twee tandwielpompen.
De plunjerpompen zijn vermogensgeregeld. De
pompdruk wordt met een verstelplaat zo geregeld dat de motoren niet overbelast worden. Ook
deze compacte machine heeft standaard drie extra functies aan de lepelsteel. Ook hiervan kan de
flow eenvoudig vanuit de cabine worden geregeld. Slangbreukbeveiliging is standaard op de
hef- en de armcilinder. Op deze machine is geen
telemetrie leverbaar. Het zou de machine relatief
duur maken en bovendien gaat de kraan toch
meestal op de aanhanger mee naar huis.
De TB257FR is al een tijdje leverbaar en ook de
uitlevering van de TB325R is inmiddels begonnen.

Eén van de pluspunten van de TB325R is dat hij legaal
mee kan op de aanhanger.

De TB257FR draait nagenoeg binnen de rupsen,
zowel aan de voor- als aan de achterkant.

De TB257FR kan ook aan de linkerkant langs een
muur werken.

Via een parallellogramconstructie beweegt de boom
voor de machine langs. Dit vergroot de flexibiliteit
van de machine.
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