
Hunter TrackFlex S

Veilig en gebruikersvriendelijk.

Keuze uit diverse motor en hydrauliek-
varianten van 13 tot 32 pk.

Diverse op- en aanbouw mogelijkheden.

Inzetmogelijkheden zijn oneindig.

Licht in gewicht.

Radiografische en/of handbediende besturing. 

Aanbouwdelen zijn later eenvoudig te  
wijzigen of te vervangen.

Om- of opbouw door 1 persoon uit te voeren.

Tot 1000 kg Trekkracht /
Tot 1000 kg Laadvermogen.

Voorzien van CE.

Kan aanhanger op tracks meetrekken.

Door het geringe eigen gewicht kan de Track-
Flex met normaal rijbewijs getransporteerd 
worden. (Als maximumgewicht inclusief 
aanhanger niet boven de 750kg. uitkomt.) 

Hunter TrackFlex S13R S18R S22R

13 PK, 1 cilinder 
benzine x - -

18 PK, 2 cilinder 
benzine - x -

22 PK, 2 cilinder 
benzine - - x

Elektrisch start x x x

Radiografisch bediend x x x

Proportioneel 
hydrauliekbediening x x x

Kipbak hydraulisch
lxb = 170 x 120 cm x x x

Gewicht kg, vanaf 410 495 495

Snelheid km/u, tot 7 7 7

Bodemdruk onbeladen ca. 33gr/cm2 ca. 40gr/cm2 ca. 40gr/cm2

Bodemdruk met 1.000 
kg lading ca.110gr/cm2 ca. 125 gr/cm2 ca. 125 gr/cm2

Technische specificaties:

Opties
•  Motoromkasting (+ 50 kg)
•  Kipbak lxb 170 x 200 cm (+ 45 kg)
•  Dozerblad (+28 kg)
•  Hydraulisch PTO
•  Lier, tot 300 kg. (+/- 20 mtr. kabel)
•  Dubbele track montering voor nog lagere bodemdruk van ca. 60gr/cm2  
    in beladen toestand (1.000kg lading)
•  Hybride/ elektrisch pakket
•  Corrosiewerend pakket
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Opties 

Opties: 
 
- Omkeer koelerfan 
- Hydraulische PTO  
- Frontheffing 
- Palfinger kraan 
- Cranab kraan 
- Harvester uitvoering 
- Wetland uitvoering 
- Ander type tracks 
- Hydraulische 

kipperbak 
- LoadFlex rongenbak 
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Hunter TrackFlex S

Multifunctioneel inzetbaar / modulair gebouwd
•  Transport bak (hydraulische kippen)   
•  Sleepkraan hout
•  Kraanopbouw, met knijperbak    
•  Hydraulisch lier met afstandsbediening
•  Track aangedreven uitrijwagen met kraanbouw  
•  Palenboormachine
•  Hydraulische- / elektrische gereedschap op moeilijk  
    bereikbare locaties
•  Afrasteringsmachines
•  Slede voor extra laadcapaciteit
•  Watertransport voor bijvoorbeeld brandbestrijding 
•  Personen transport
•  Mülcher voor grasachtige materiaal   
•  Maaibalk voor grasachtig materiaal
•  Harkkeerders voor grasachtig materiaal   
•  Heggenschaar maai arm
•  Motorsets tevens als powerpack te leveren

Fabrikant kan zonder voorafgaande melding technische wijzigingen doorvoeren. Hunter is niet aansprakelijk 
voor taal- zet of drukfouten. Kopiëren e.d. is zonder onze toestemming vooraf verboden.


