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EuroPRO AS lanserer minilastere fra den italienske kvalitetsprodusenten Cast Group i Norge
I sortimentet finnes Castloaders, som er den tradisjonelle varianten av kompaktlastere, samt
Worky Quad som er en spennende glidestyrt modell som man betjener fra stående posisjon.
Modellen Eco Quad er en elektrisk nullutslippsmodell. Flere modeller i sortimentet vil også bli
tilgjengelige i elektriske utgaver. Felles for alle produktene er den italienske produsentens fokus
på kvalitet i alle ledd, velkjente italienske komponenter, liten svingradius og god løftekapasitet.
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CAST 23T NORDIC

Motor : Kubota D902
Kjørehastighet 10-12 km/h
Hydrostatisk transmisjon 4WD
Elektrisk differensialsperre
Vannavkjølt
6-funksjoners joystick
Metalldeksel foran og bak
Universalt redskapsfeste
12V strømuttak : standard

TM

CAST 33TLX

Motor Kubota D1305
Kjørehastighet 16 km/t
Hydrostatisk transmisjon 4WD
Elektrisk differensialsperre
Vannavkjølt
10-funksjoners joystick
Metalldeksel foran og bak
Paralellføring
Kraftigere hjulmotorer MTK

CAST 23T NORDIC
CAST 33TLX

HYDRAULISK KAPASITET
950 Kg (med motvekter)
950 Kg (med motvekter)

MOTORYTELSE
20 Hk
30 Hk

Ergonomisk oppvarmet førersete
og belte: standard
Veltebøyle (førerhus u/vindu)
Teleskopisk bom
Traktorhjul 26x12.00-12
Vekt : 1200 kg

LED arbeidslys (2 foran+1 bak)
Universalt redskapsfeste
12V strømuttak og elektrisk uttak
i fronten (165W)
Ergonomisk oppvarmet førersete
og belte: standard
Traktorhjul 26x12.00-12
Veltebøyle (førerhus uten vindu)
Vekt : 1300kg

HYDRAULIKKSYSTEM
32 lt/min
50 lt/min

HØYDE PÅ BOM
2945 mm
2945 mm
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CAST 45T

Unike genskaper:
LEDDSTYRT CHASSIS MED FIREHJULSSTYRING gir CAST 45T en unik

1 svingradius på kun 848 mm

BAKAKSEL Gir bedre stabilitet, grep mot underlaget og
2 PENDLENDE
styring.
HYDRAULIKKUTTAK BAK MED MENGDEREGULATOR Dette
3 UAVHENGIG
muliggjør bruk av to separate redskaper samtidig, et foran og et bak.
SYSTEMET (ANTI STALL TECHNOLOGY SYSTEM) Installert på CAST
4 AST
Minilasterne for maks. løftekapasit og for å unngå at motoren “kveles”
ved store påkjenninger.

5 1.000 KG ved 3.3m med balansert teleskopisk bom
6 DEKSEL AV STÅL FORAN OG BAK
7 PARALELLFØRING MED DOBLE SYLINDERE 		
8 AUTOMATISKE HYDRAULISKE PÅLØPSBREMSER 		
Motor Isuzu 38 Hk • Kjørehastighet 16 km/t • Hydrostatisk transmisjon 4WD • Elektrisk diff. sperre • Vannavkjølt • Paralellføring
• Hydraulisk kapasitet 66 l/min • Leddstyrt og chassis med
firehjulsstyring • AST-system (Anti Stall Technology) • Pendlende
bakaksel • 10 funksjoners joystick • 12 V strømuttak og elektrisk
uttak i fronten (165W) • Digitalt dashbord med lydsignaler •
Ergonomisk varmesete med armlener og belte • Frontrute med
vindusvisker • Universalt redskapsfeste • Metalldeksel foran og
bak • Veltebøyle (førerhus uten vindu) • Teleskopisk bom 		
• SKID-hjul 10x16,50 • Egenvekt 2050 Kg

Worky Quad ECOQUAD
-null utslipp

Det kraftige batteriet på 36 Volt med 3 års
garanti supplerer de fire neste generasjonshydraulikkmotorene til max ytelse for hydrostatisk drift- og bremsesystem. Maskinens
smøresystem er samlet og lett tilgjengelig.
Dette garanterer smøring til alle bevegelige
deler som er utsatt for slitasje. Til slutt –
lydnivået er svært lavt – noe som betyr økt
trivsel for operatøren og bedre produktivitet.
En komfortabel førerposisjon med beskyttelse på sidene av myk gummi. Kontrollpanelet
er ergonomisk og velplassert, noe som gir
føreren trygghet og sikkerhet. Dette gjør at
man aldri behøver å ta hendene bort fra
spakene.
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Et stort utvalg av redskaper er tilgjengelig.
Dette er redskaper som tilfredstiller mange
behov både innen landbruk, kommunal-,
privat- og bygg/anleggs sektoren.

