
PROFESSIONAL | REDSKAPSBÄRARE

PÅLITLIG PARTNER  
I ALLA VÄDER
TransPro 3440 - För krävande jobb



TransPro 3440 är en mycket smidig kompaktmaskin som tar sig fram överallt. I trånga passager, runt buskar 
och träd och på smala grusgångar. Alltid redo för krävande uppgifter i stort som smått, sommar som vinter.  
En fullvuxen och komplett redskapsbärare för professionella användare med höga krav. 

Vår minsta redskapsbärare TransPro 3440 är kontinuerligt uppdaterad med bl.a. ny hytt men eftersom den  
varit ett par år på marknaden så vet vi att den inte bara är effektiv och smidig, den är mycket lönsam också.

TRANSPRO 3440
- KÖR IFRÅN KONKURRENTERNA !
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DEN NYA GENERATIONEN
REDSKAPSBÄRARE

Lätt att skifta redskap, även behållaren 

till städutrustningen.

Lättåtkomliga hydraulkopplingar vid

redskapsbyte.

Mycket bra sikt, bra när det kan vara trångt

och trixigt.

Komplett redskapsbärare 
Transpro 3440 är trots sina kompakta mått en fullvuxen och komplett 
redskapsbärare som klarar arbetsuppgifter för vilka det annars krävs 
betydligt större maskiner.
.
Lönsamt maskinsystem
Det breda sortimentet av top-of-the-line redskap, som snabbt kan 
skiftas, ökar flexibiliteten väsentligt. Maskinens prestanda och goda 
driftsekonomi ger effektiva dagar med låga timkostnader, året om.
Lättillgänglig service och support samt lång livslängd gör TransPro 
3440 till en mycket lönsam investering.
   
Föraren främst
Den omtänksamma förarmiljön är skapad så att föraren skall kunna 
sköta sitt jobb under långa arbetspass utan att tröttas. Hytten är ljus 
och ombonad med gott om utrymme. Låg ljudnivå, plant av-vibrerat 
golv, smidig hydrostatpedal, ställbar ratt, ergonomiskt placerade 
reglage, AC mm. 

Den suveräna runt-om-sikten ger bästa överblicken över redskap och 
arbetsområde, gör arbetet både säkrare och mer produktivt.

För krävande jobb
TransPro 3440 drivs av en kraftfull dieselmotor på 34 hk från 
Kubota, vilket tillsammans med hydraulisk 4WD och midjestyrning 
garanterar en bra framkomlighet på alla underlag även under tuffa 
arbetsförhållanden. 

Människa - Maskin - Miljö
Belos har tagit största möjliga miljöhänsyn vid konstruktionen av 
TransPro 3440. Dieselmotor från Kubota, världsledande i fråga om 
avgasemissioner, uppfyller EURO III. Miljövänligt köldmedium i maski-
nens AC. Låga buller och vibrationsvärden. Vi kan också stolt present-
era att vår kompletta redskapsbärare TransPro 3440 har blivit PM10 
certifierad.

Auktoriserad service
Våra rikstäckande auktoriserade verkstäder får fortlöpande utbildning 
för att ge dig sakkunnig guidning och bästa service. 
Det ger dig som användare trygghet och bästa driftsekonomi.
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YTTERLIGARE 
ETT REDSKAP  
I YPPERSTA
VÄRLDSKLASS
Det kraftfulla vakuumsystemet har inga slitdelar 
förutom borstarna framtill på maskinen vilket 
garanterar dig lägsta tänkbara driftkostnader och 
minimalt stillestånd.

Snabbt och verktygslös demontering av både 
borstar och uppsamlarbehållare innebär att du kan 
skifta från städ till gräsklippning på ett par minuter.

Det unika sugmunstycket är väl skyddat då det 
sitter mellan framhjulen på maskinen för att mini-
mera risken för skador.

Med en extra sugslang och chans att koppla  
in en högtryckstvätt är begränsningarna inom 
utomhusstäd små. 

Att TransPro 3440 är PM10 cerifierad är också 
mycket positivt både för människa och miljö.

REDSKAPSBÄRARE TRANSPRO 3440

youtube.com/beloscarrier
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VÅR PÅLITLIGA 
MINSTING ÄR  
ETT RIKTIGT 
KLIPP

youtube.com/beloscarrier

REDSKAPSBÄRARE TRANSPRO 3440

Kärcher Belos redskapsbärare är kända för sin 
suveräna runt-om-sikt, detta gäller även TransPro 
3440. Den omtänksamma förarmiljön med bra 
överblick över klippdäck och arbetsområde, gör 
arbetet både säkrare och mer produktivt.

Midjestyrningen gör det enkelt att komma åt i  
trånga passager och runt buskar och träd. 
Hydraulisk klipphöjdsinställning från förarplatsen 
underlättar också.

Klippdäcket går att fälla upp med hydraulisk 
Tilt-Up för enkel rengöring.
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REDSKAPS-
ALTERNATIVEN
GÖR TRANSPRO
3440 TILL EN 
VINNARE 
Denna mycket effektiva och lättkörda redskaps-
bärare tillsammans med det breda urvalet av 
redskap går inte att slå. Maskinen passar ypperligt 
både i bostadsrättsföreningen, på kyrkogården 
eller i stadsparken. 

Med exempel på redskap som utlastningsskopa, 
sopvals och ogräsharv blir det mycket effektiva 
dagar vilket gör TransPro 3440 till en mycket 
lönsam investering.

youtube.com/beloscarrier

REDSKAPSBÄRARE TRANSPRO 3440
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TRANSPRO 3440
EN PÅLITLIG
PARTNER I
ALLA VÄDER
TransPro 3440 är trots sina kompakta mått en 
komplett vintermaskin. Underbar i trånga passager 
och på gångvägar. Midjestyrningen tillsammans 
med 4WD bidrar till mycket bra framkomlighet på 
alla underlag även under tuffa arbetsförhållanden. 
Redskapsval som utlastningsskopa, sandspridare, 
vikplog eller t.o.m. snöslunga bidrar till detta. 

Den goda komforten med bra värme och kom-
pressorstol gör att föraren kan köra långa pass 
utan att bli trött. 

youtube.com/beloscarrier

REDSKAPSBÄRARE TRANSPRO 3440
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 Dimensioner 
 Total längd:   2 410 mm
 Total bredd:  1 080 mm
 Total höjd:  1 970 mm
 Axelavstånd: 1 300 mm
 Vikt: 990 kg

 Kraftuttag (PTO)

 Max axelbelastning fram: 900 kg 

 PTO 1:   40 l/min, 220 bar

 Max axelbelastning bak:  1 200 kg

 PTO 2: 0-12 l/min, 150 bar

 Totalt:  1 750 kg
 Däck: 20x10.00-10 std.

 Hydraulik

 Arbetstryck: 125 bar

 Transmission

 Bak: 1 st. dubbelverkande

 Transmission:  Hydrostatisk (HST)

 Lyftkraft fram: 300 kg

 Drivning:  Permanent 4WD, hjulmotorer

 Hydraulflöde: 12 l/min

 Max styrvinkel: 52°

 Färdbroms:  Hydrostatisk & mekanisk på 4 hjul

 Styrning

 Svängradie: 0,75 meter

 P-broms:  Mekanisk trumbroms på 4 hjul

 Styrning: Hydraulisk

 Max rekning:  12°

 Motor
 Typ: Kubota 1105T
 Effekt: 34 hk
 Tankvolym: 37 liter

 Max hastighet: 20 km/h

Tekniska data

REDSKAPSBÄRARE TRANSPRO 3440

Kärcher AB

Tagenevägen 31, Box 24 
425 02 Hisings Kärra

Tel. 031 57 73 00 
Fax 031 57 51 49

info@.karcher.se 

www.karcher-belos.se

 Fram:  2 st. dubbelverkande
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