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Specifikationer TR 9 

Vægt 7.200 Kg  

Længde 10.75 m  

Transportbredde 3.00 m 

Transporthøjde 3.90 m  

Læssehøjde, fødekasse 2.50 m  

Aflæssehøjde Max. 5.50 m  

Elevator rækkevidde 7.90 m 

Frihøjde, rensebord 1.70 m 

Fødekasse volumen 10 m3 

Fødekasse, Længde-Bredde 3.80 x 3.10 m 

Læssekapacitet Op til 300 ton pr. time 

Hjulmontering 650/65-R30.5 

Renseborde 1. rensebord 
Føderulle fra fødekasse 

6 stjernerullevalser i gummi 
3 stålvalser med affjedring og reversering 

Overkæde ”trækker” roer over rensebordet 
Hydraulisk træk på overkæde 

 

Stålvalser reverser automatisk ved blokering. 
 

Retning på hver enkelt stålvalse kan indstilles via fjernbe-
tjeningen, hvilket giver muligheden for hurtigt at vælge 
mellem højt flow over bordet, eller kraftig rensning. 

 

2. rensebord 
6 stålvalser på 2000mm 

 

Standard udstyr 24 volt el system 
Hydraulisk transmission, 4 pumper 

Central smøring 
Fjernbetjening af funktioner via 3 fjernbetjeninger 

Frit valg af trækøje 
Fordeler valse mellem fødekasse og rensebord 
Turbo diesel motor med 78kw/105hp, Tier 3 

500 liter diesel tank 
Plastik medbringere på læsseelevator 

Mekanisk tilbageløbsbremse på læsseelevator 
Hydraulisk støtteben forrest og bagest 

Rotorblink, advarsels- og arbejdslys 

Ekstra udstyr Hydraulisk bremser 
Pneumatiske bremser 



Thyregod har gennem mange år udviklet og produceret rense 
læssere, som i dag arbejder verden over.  Den enorme erfa-
ring der er opnået med disse maskiner er blevet videre- 
ført til  Thyregod  TR 9. 
 

Dette har resulteret i en maskine med en hidtil uset høj  
kapacitet, som fortsat er kombineret med den skånsomme 
rensning, som vore produkter er kendt for. Bred fødekasse 

 

Thyregod TR-9 er udstyret med en 
10m3 fødekasse, hvilket er med til 
at give operatøren en god buffer 
når der læsses store trailere. 
Fødekassens bundkæde er med 3 
stærke gummiremme og er med 
indbygget stenklap.  
Fødekassen foldes hydraulisk via 
fjernbetjening til transportposition. 

Stor rensekapacitet 
1. rensebord er udstyret med 6 
stjernevalser i gummi og 3 stålvalser. 
Den hydrauliske overkæde trækker 
roerne hen over rensebordet. 
Bemærk! Stålvalserne reverserer automatisk 
hvis de skulle blive blokeret af en sten !! 
 

2. rensebord er udstyret med 6 stål-
valser på 2000mm, og tager det sid-
ste smuds inden læsseelevatoren. 

Fjernbetjente funktioner 
Alle  funktioner på TR-9 kan enten 
betjenes manuelt eller via en af de 3  
fjernbetjeninger der er med som 
standard. 
 

Servicevenlig 
Motoren er placeret lavt på siden af 
maskinen for nem tilgang.  
Centralsmøring er standard på TR-9 

Sikker læsning 
Læsseelevatoren på TR-9  er med 
plastic medbringere for lavere vægt 
og nemmere udskiftning.  
De yderste 2.5m af elevatoren kan 
justeres separat for perfekt levering 
af roerne i traileren.  
Læsseelevatoren er udstyret med 
LED arbejds- og advarselslys i begge 
retninger for sikker læsning, selv i de 
mørke timer. 

Støtteben 
Store hydrauliske støtteben forrest 
og bagest, sikrer at TR-9 står stabilt 
og sikkert under læsning. 
 

Stabile justeringer 
Den nye længere og bredere læsse-
elevator bevæger sig blødere pga 
nye cylinder.  
Drejepunktet på den nye elevator 
er blevet kraftigt forstærket. 

Fra transport til læsseposition på ingen tid 
Med alle funktioner fjernbetjent, sker omstilling fra transport til læsning nemt og på stort set ingen tid. 
Flytning af TR-9’eren under læsning, kan også gøres fra førersædet af læssemaskinen. Højhastighedsdæk er stan-
dard og er med til at minimere tidstabet på landevejen, når maskinen skal flyttes mellem læssesteder. 

Høj kapacitet - Lang rækkevidde 
Læsseelevatoren på TR-9 er forlænget med 1000mm i forhold til forgængeren, og er nu 900mm bred. Læsseeleva-
toren på TR-9 er monteret længere ind under rensebordet. Alt dette er med til at give stor rækkevidde selv ved 
læsning af høje trailere. 


