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Tufftruk Limited heeft een reeks uiterst wendbare en soepel te 
bedienen gemotoriseerde TRUXTA minidumpers ontwikkeld met 
een elektrische, benzine- of dieselmotor.

De nieuwe BENDie 4x4 minidumper bereikt zelfs de kleinste 
hoeken. Met zijn breedte van amper 73cm B300 of 85cm B450 
is de TRUXTA 4x4 echt compact en bereikt hij plaatsen waar 
andere machines niet bij kunnen.

Dankzij het knikframe van de BENDie minidumper heeft de 
TRUXTA geen enkele moeite met hoeken en bochten. U stuurt 
hem gewoon rond zonder dat u de machine moet heffen of 
manoeuvreren. Met een enorme bakinhoud van 300kg of 450kg 
kunt u met de TRUXTA BENDie minidumper een heel eind op 
weg in en om tuinen, groenvoorzieningen, bouwwerven…edm.

De stabiele en robuuste machine past door standaard 
deuropeningen (73cm B300 of 85cm B450). Makkelijk te 
transporteren van terrein naar terrein en compact genoeg  
om te bergen.

TRUXTA 300 kg knikbesturing 
TRUXTA 450 kg knikbesturing

In actie -Het grote voordeel is dat de bestuurder geen inspanning of brute  
kracht moet leveren dankzij de lichte sturing van de BENDie.

TRUXTA stabiel en handig

TRUXTA werktuigen
TRUXTA heeft een reeks makkelijk aan te koppelen werktuigen 

voor allerlei toepassingen. Het nieuwe TRUXTA platform klapt op en 
neer. De trekhaak kan op verschillende hoogtes worden ingesteld 

afhankelijk van de grootte van de aanhangwagen.

www.truxta.com

Zelfs tijdens het kippen blijft de machine met een 
volgeladen tweetraps kipbak stabiel.

De uiterst lichte knijpbediening (geen mechanische transmissies) vergt geen 
enkele inspanning. Een feilloos remsysteem met dodemanshendel houdt de 

bestuurder en zijn omgeving op elk moment veilig.

Gemotoriseerde BENDie-minidumpers



De TRUXTA-machines met benzine-, diesel- en elektromotor zijn 
uitgerust met soepel te bedienen hydrostatische knijpbediening: 
squeeze & go.

De minidumpers van TRUXTA hebben een lange levensduur, 
een hydrostatisch systeem, geen doorslippende riemen, zijn 
hermetisch gesloten en onderhoudsvrij. 

De tweetraps automatische kipbak van TRUXTA kipt zonder 
manuele handelingen. 

De TRUXTA met elektromotor heeft een recuperatief remsysteem 
om de machine beter te doen vertragen tijdens het stoppen. 
Bovendien levert het systeem energie terug aan de batterij voor 
meer efficiëntie en een langere gebruiksduur.

hydrostatische bedieningsinstrumenten

• De gepatenteerde knikbesturing bezorgt 
deze compacte machine een uitzonderlijke 
wendbaarheid. Compact, wendbaar en toch  
een gigantisch laadvermogen van 300kg of  
450kg in de kipbak en tractiebanden als 
standaarduitrusting.

•	 Robuuste constructie voor intensief gebruik met 
stabiel kipmechanisme voor alle materiaalsoorten 
en ruw terrein.

•	 Feilloos remsysteem met dodemanshendel en 
intuïtieve hydrostatische bedieningsinstrumenten 
garanderen maximale veiligheid voor de bestuurder.

•	 Makkelijk bereikbare brandstofvuldop en zones 
voor dagelijks onderhoud.

•	 Uniek: ook beschikbaar op batterij zodat de 
bestuurder ook stil en milieuvriendelijk kan werken 
zowel binnen als buiten.

www.truxta.com
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B300 BENDie B450 BENDie

Model Benzine
B300G

Diesel
B300D

Elektrisch
B300E

Model Benzine 
B450G

Diesel
B450D

Elektrisch
B450E

Motor/ vermogen 
(kW)/pk

Honda GX 160
 (3.6) 4.8

Yanmar L48
(3.5) 4.7

DC borstelloze  
motor1000W/24v

Motor/ vermogen 
(kW)/pk

Honda GX 200
 (4.1) 5.5

Yanmar L48
(3.5) 4.7

DC borstelloze  
motor 1300W/24v

Brandstof type Loodvrije 4-takt 
benzine

Diesel 2 x 12v batterijen Brandstof type Loodvrije 4-takt 
benzine

Diesel 2 x 12v batterijen

Tankinhalt 3.1 Liter 2.5 Liter Tankinhalt 3.1 Liter 2.5 Liter

Max.  
laadvermogen (kg)

300kg / 7ft3 / 0.2m3 Max.  
laadvermogen (kg)

450kg / 10.6ft3 / 0.3m3

Eigen gewicht (kg) 170 201 224 Eigen gewicht (kg) 180 219 255

Max. hellingsgraad 25° 25° 25° Max. hellingsgraad 25° 25° 25°

Aandrijving & bestur-
ing

Hydrostatisch systeem 24v motor transmissie Aandrijving & 
besturing

Hydrostatisch systeem 24v motor 
transmissie

Remsysteem Feilloze dodemanshendel  
(internationale octrooien aangevraagd)

Remsysteem Feilloze dodemanshendel 
(internationale octrooien aangevraagd)

Banden Tractiebanden standaard,  
gazonbanden in optie, 

Banden Tractiebanden standaard,  
gazonbanden in optie,

Rijsnelheid vooruit 
Achteruit

0 – 6.5 km/u
0-2.4 km/u

 0 – 6.5 km/u
0-2.4 km/u

Rijsnelheid vooruit 
Achteruit

0 – 6.5 km/u
0-2.4 km/u

0 – 6.5 km/u
0-2.4 km/u

Geluidsniveau (dB) < 94 < 100 < 69 Geluidsniveau (dB) < 94 < 100 < 69
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Afmetingen B300 BENDie (B450 BENDie). Alle afmetingen zijn in millimeter tenzij anders vermeld.

Wij behouden ons het recht voor specificaties te wijzigen zonder kennisgeving.Voor alle Tufftruk machines geldt een garantie van 12 maanden.
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Draaicirkel.

Neem contact met ons op,  
voor meer informatie:

Vervaardigd in Groot-Brittannië

   
 VOSVELD 20 2110 WIJNEGEM

 Tel +32 3 326 02 92  Fax +32 3 327 31 80
  info@etramo.com  www.etramo.com

Ingevoerd door:

www.truxta.com ®

BENDie  


