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terra-gator 2104 Track dumper

 Terra-Gator 2104



Grote inzetbaarheid

Om de werkbare dagen maximaal te benutten zijn de Track Dumpers van Ag-Chem heel snel inzetbaar. 

In Europa treffen we steeds meer gebieden aan waar met wiel voertuigen niet meer efficiënt gereden kan 

worden. Op een drassige of zachte ondergrond geeft grondvervoer met wiel voertuigen al snel problemen. 

Ag-Chem heeft voor dit soort situaties de Terra-Gator Track Dumper ontwikkeld. Deze heeft een zodanig 

groot draagvermogen dat ook in gebieden waar een wiel voertuig niet kan verkeren, grondvervoer toch 

mogelijk is. De 4x4 aangedreven Tracks hebben een draagoppervlak van totaal 7m2. Met een 325pk 

dieselmotor en een mechanische aandrijving maken de Terra-Gator Track Dumper de machine met de 

hoogste prestaties tegen het laagste brandstofverbruik in de markt. Dankzij de lange levensduur staat de 

Terra-Gator 2104 garant voor een lage afschrijving en een hoge betrouwbaarheid.

terra-gator 2104 TRACK dumper
Terra-Gator Track Dumper – Onze innovatie

De aankoop van uw Terra-Gator 2104 Track Dumper is de perfecte basis voor een langdurende en 

winstgevende op vertrouwen gebaseerde samenwerking. 

U wenst zich een Track Dumper met hoge capaciteit, bedrijfszekerheid, zeer snel, veel vermogen, laag 

brandstofverbruik en veel comfort. Ag-Chem heeft dat concept;  Uniek aan de Terra-Gator Track Dumper 

is dat deze de enige op de markt is die met een zeer hoge snelheid van 25km/h kan rijden. Tevens 

beschikt de Track Dumper over ongekende inzetbaarheid op gronden met een lage draagkracht. Met een 

totaal contactvlak van 7m2  kan er in onbegaanbare terreinen een zeer hoge capaciteit worden behaald. 

De capaciteit ligt 2 tot 3 maal hoger als bij een trekker met kipper combinatie. Tevens zijn rijplaten 

verleden tijd. De tracks zorgen voor een minimale insporing en bodembeschadiging.

Snel en efficiënt Onderhoud

Bij de ontwikkeling van de Track Dumper is veel waarde gehecht aan geringe onderhoudsbehoeften en 

korte stilstandtijden. Het dagelijks onderhoud wordt vereenvoudigd door expliciete bewaking van de olie 

en vloeistofpeilen.

De Ag-Chem track Dumpers vragen weinig dagelijks of wekelijks onderhoud. Het geringe aantal 

smeernippels die uiterst toegankelijk zijn, de cabine en motorkap die in slechts enkele minuten voorover 

kantelen, de frontgrille en de motor zei panelen die naar voren open klappen en de lange onderhouds-

intervallen zorgen allemaal voor een snel en efficiënt onderhoud. Met behulp van opstaptreden met 

antisliplaag en voldoende handgrepen kan men gemakkelijk en veilig over de machine lopen. 

De componenten die door Ag-Chem gebruikt worden zijn van robuuste kwaliteit. De mechanische 

aandrijving maakt de machine ongekend sterk en zorgt tegenover een hydraulische aandrijving voor 

minimaal onderhoud en een zeer lange levensduur. Ook de stuurcilinders en hun gewrichtlagers zijn 

ontwikkeld voor een lange en onderhoudsvriendelijke levensduur. 

Ergonomische bediening

De Terra-Gator 2104 Track Dumper is voorzien 

van een moderne en comfortabele ruimzicht 

Ag-Chem cabine. Het grote glasoppervlak van 

de cabine zorgt voor een optimaal overzicht en 

is ontwikkeld met het oog op het leveren van 

grootse prestaties. Tevens is er veel aandacht 

besteed aan de vormgeving, ophanging en 

geïntegreerde bedieningselementen die het 

bestuurdersgemak nog efficiënter maken. 

De kiep, daal en hydraulisch achterklep bediening 

zijn naast de schakel pook geïntegreerd. Dit zorgt 

voor een uiterst comfortabel bestuurdersgemak. 






