
KAMYONA MONTE TASINABILIR

TELESKOPIK HANDLER 
TMT Serisi - 2,5T & 2,7T
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MANITOU 
HER ZAMAN YANINIZDA 
OLAN ÇÖZÜM
ORTAGINIZ !

Uluslararası bir Grup

Ta
�

ıma ve elleçlemede dünya lideri MANITOU 50 yılı 
a
�

kın bir süredir endüstri, in
�

aat ve tarım sektörlerine 
yönelik ihtiyaçlarınız için her zaman yanınızda olan 
çözüm orta

�
ınızdır. 

 
Teleskopik handler konusundaki uzmanlı

�
ı sayesinde  

MANITOU her zaman i�inizin de
�

i�en ko�ullarına en 
uygun makinaları üretir.

"Manitou ile her zaman

müsterilerime komple 

hizmet veriyorum”

Endüstriyel tecrübe merkezi 
MANITOU'nun endüstriyel ürün departmanının yıllara 
dayanan uzmanlı

�
ı ile geli

�
tirilen tüm ürünler en zor 

endüstriyel uygulamalarda yüksek performans sa
�

lar.  
 
Tasarım a

�
amasından üretime kadar uzman bir ekip 

tarafından üretilen TMT serisi makinalar MANITOU'nun 
yüksek kalite standartlarını ta

�
ımaktadır.

Çok yönlü kullanım
TMT serisi kamyona monte ta�ınabilir telehandler tüm 
dünyada sınıfının tek referans makinasıdır. Teleskopik 
bumu sayesinde yükleme ve bo

�
altma tek taraftan en 

hızlı 
�

ekilde gerçekle
�

tirilir. 
 
TMT serisi makinalar sizin ve mü

�
terilerinizin istekleri 

do
�

rultusunda bir çok farklı özellik ve ekipmanlar ile 
donatılmı

�
tır. 

 

MANITOU TMT, GENIS KAPSAMLI 
600 FARKLI 

D
�
STR

�
BÜTÖR...

2.000 ÜZER�NDE 

UZMAN TEKN�K 

KADRO 
...120 ÜZER�NDE FARKLI 

ÜLKEDE FAAL�YET 22.000 m2 AVRUPA  

YEDEK PARÇA  

DEPOSU 
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ÜRÜNLER VE GLOBAL NETWORK
E�S�Z ENDÜSTR�YEL ÜRÜN GURUBU
ENDÜSTR�YEL VE SEMI-ENDÜSTR�YEL FORKLIFTLER, 

KAMYONA MONTE TA
�

INAB�L�R TELEHANDLER, 

ENDÜSTR�YEL ÇEK�C�LER,  

DEPO�Ç� EK�PMANLAR, 

PERSONEL KALDIRMA PLATFORMLARI, 

TELEHANDLER...
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YÜKSEK MANEVRA
& SAGLAMLIK 

TMT serisi tüm makinalar Manitou'nun 
Beaupreau, Fransa'daki IMH (Industrial 
Material Handling) fabrikası tarafından 
üretilmektedir. 
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ARA�TIRMA  
& GEL��T�RME

TMT serisi makinalar tümüyle MANITOU Ar-Ge ekibi 
tarafından tasarlanmakta ve üretilmektedir. 
MANITOU'nun uzmanlık alanı olan teleskopik uzayan 
bum TMT serisi ürünler için özel olarak tasarlanmı� 
olup patentli bir side-shift sistemine sahiptir.

GERÇEK B
�
R DE

�
ER

TMT makinalar nakliye firmalarına gerçek anlamda ilave bir de
�

er 
katar ve ürünlerin mü�teriye ula�masında tam bir otonomi sunar. 
Basit kullanımı sayesinde malzeme ta�ıma, kamyona ba

�
lanma ve 

indirme a�amalarında son derece güvenlidir. 
 
Operatör platformu kullanıcıya en yüksek konfor ve güvenli

�
i 

sa
�

lamak üzere tasarlanmı�tır. 

HER ZAMAN HAZIR

Kamyonunuzun arkasında ta
�

ınabilen TMT makinanız tüm 
mallarınızın da

�
ıtım veya yüklemesinde her zaman hazır 

durumdadır. 
 
Bir dakikadan az bir sürede araçtan ayrılarak tüm yüklerinizi 
bo
�

altabilir ve i
�

iniz bitti
�

inde kolayca araç arkasında farklı 
yere ta

�
ınabilir. Böylece üretkenlik ve karlılı

�
ınızı en yüksek 

düzeye çıkartırsınız! 
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KONFOR

A
�

a
�

ıda konumlandırılmı
�

 ergonomik basamak sayesinde operatör platformuna giri
�

 son derece kolaydır.  

Üç konumlu FNR joystick (�leri, Nötr, Geri) TMT kullanımını 
hızlandırır. Joystick tüm bum haraketlerini ve yön seçimini 
kontrol eder. Güvenlik, konfor ve hızlı kullanım amacıyla her 
iki el aynı anda joystick ve direksiyon üzerinde tutulabilir. 

Makinanın efektif kullanım ve bakımı için gerekli olan tüm 
bilgiler dijital gösterge panosu tarafından operatöre iletilir.

GÜVENL
�
K

TMT geni
�

 dingil açıklı
�

ı sayesinde yüksek bir stabiliteye 
sahiptir. Diferansiyel kilit sistemi zor arazi 

�
artlarında çeki

�
i 

arttırır. Fren verimlili
�

i her 3 teker üzerine etkili fren sistemi 
sayesinde garanti altındadır.   
 
Teleskopik bumun konumu özellikle yükleme ve bo�altma 
esnasında operatöre geni� bir görü� imkanı sa

�
lar. 

TMT spesifik güvenlik özellikleri ta
�

ır : 

Ön denge ayakları (S versiyonunda standart)
ROPS FOPS standartlarında operatör platformu
Tehlikeli hareketleri engelleyen cut-off sistemi
Operatör koltu

�
unda çalı

�
tırma önleyici sistem

Vitesteyken çalı
	

mayı engelleyen sistem 
3 teker üzerine etkili fren sistemi 
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KONFOR
& GÜVENLIK

TMT serisi kendine özel geni� bir kabin 
alanı beraberinde konforlu bir koltuk ve 
ergonomik kumandalara sahiptir.  
Teleskopik bumun konumlandırılması 
operatöre geni� bir görü� alanı sunar.
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100%
ÜRETKENLIK

Teleskopik uzayan bumu ve nokta dönü� 
özelli�i sayesinde dar alanlarda dahi tek 
taraftan yükleme-bo�altma ile zaman ve 
yakıt tasarrufu sa�lar.
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KORUMA

MANITOU tarafından tüm TMT makinalar nakliye esnasında dı� hava,  
sarsıntı ve bozuk yol ko�ullarına dayanacak �ekilde üretilir :

Yekpare robot kaynaklı monoblok gövde
Tamamen korunmu� hidrolik ve esnek ba

�
lantılar

Seyahat esnasında tamamen kapatılabilen bum
Pas önleyici kataforez boya altı ön kaplama (CDP)

ÜRETKENL
�
K

Teleskopik bum yatayda 135 mm kayabilir ve bu özellik sayesinde  farklı 
malzemeler için ayrı bir ata

�
man kullanma ihtiyacı ortadan kalkar. 

 
Kamyona monte ta

�
ınabilir forkliftte teleskopik bumu ilk olarak kullanan 

MANITOU, yüksek kaliteli bum yapısı ile maksimum çalı
�

ma konforu ve 
dü�ük bakım gideri sunar. 
 
TMT makinalar teleskopik uzayan bum sayesinde herhangi ilave ekipmana 
ihtiyaç olmaksızın kamyonu tek taraftan yükleyip - bo

�
altarak çok de

�
erli 

bir zaman tasarrufu sa
�

lar! 



TMT25 TMT 27

I X

S X X

P X X
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Kapasite 2500 kg

Maks. kaldırma yüksekli
�

i : 3390 mm

3 tekerden frenleme 

4 silindirli motor, 36,5 Kw

Yanal kayma sistemli teleskopik bum

MODELLER

Endüstriyel uygulamaya yönelik modeller (Industrial)

Arazi tipi modeller (Stabilizers)

Kümes hayvancılı
�

ına yönelik modeller (Poultry)
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TMT SERISI
%100 EFEKTIF

TMT serisi endüstriyel tip, arazi tipi ve 
kümes hayvancılı�ına özel poultry serisi 
gibi farklı ihtiyaçlara yönelik modellere 
sahiptir.

Kapasite 2500 kg Kapasite 2700 kg

Maks. kaldırma yüksekli
�

i : 3450 mm Maks. kaldırma yüksekli
�

i : 3450 mm

3 tekerden frenleme 3 tekerden frenleme 

4 silindirli motor, 36,5 Kw 4 silindirli motor, 36,5 Kw

Yanal kayma sistemli teleskopik bum Yanal kayma sistemli teleskopik bum

Stabilizer (ön denge ayakları) Stabilizer (ön denge ayakları)

Kapasite 2500 kg Kapasite 2700 kg

Maks. kaldırma yüksekli
�

i : 3400 mm Maks. kaldırma yüksekli
�

i : 3400 mm

3 tekerden frenleme 3 tekerden frenleme

4 silindirli motor, 36,5 Kw 4 silindirli motor, 36,5 Kw

Yanal kayma sistemli teleskopik bum Yanal kayma sistemli teleskopik bum

Spesfik kümes içi aydınlatma Spesifik kümes içi aydınlatma 

Ön toz tutuculu hava filtresi Ön toz tutuculu hava filtresi



      / /

  
                           / /

      / /

12

TMT BA
�

LANTI K�T�
Yük da

�
ılımı çalı

�
ması

TMT makinaların ba
�

lanaca
�

ı araç tipi ve aracın maksimum ta
�

ıma 
kapasitesine göre uygulanması gereken dengeleme ve efektif yük 
da
�

ılımı çalı�ması fabrika tarafından yapılır.

TMT ba
�

lantı kiti manueli 

Her bir ba
�

lantı kiti ile birlikte ayrıca bir ba
�

lantı kiti montaj kılavuzu 
verilir. Bu kılavuz sayesinde üst yapı imalatçıları uygulanacak ba

�
lantı 

prosedürünü rahatlıkla takip gerçekle�tirir.

Spesifik adaptasyon talebi

Mevcut ba
	

lantı kiti modifikasyonu gibi her türlü spesifik adaptasyon 
talebi fabrikanın Ar-Ge departmanı tarafından incelenerek en uygun 
çözüm kullanıcıya sunulur.

Güvenlik

Güvenlik ilk öncelik oldu



undan her bir TMT operatör bakım-kullanım 
kılavuzu ile teslim edilir. Kılavuz kamyon ba



lantı prosedürünü detaylı 

bir �ekilde açıklar. Talep edildi



i hallerde ayrı bir video ile görüntülü 
tanıtım sa



lanır.

KAMYONA 
ARKA BA

�
LANTI

KAMYONA 
YAN BALANTI
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MANITOU
HIZMETINIZDE

Size en uygun makina ve servis hizmeti 
çözümleri için MANITOU yetkili satıcınız  
her zaman hizmetinizdedir. 
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%100 MÜSTERI ODAKLI
SERVIS

MANITOU a�ı tarafından sunulan mü�teri 
odaklı servis ve yedek parça hizmeti ile 
ihtiyacınıza en uygun çözümler nerede 
olursanız olun en yakınınızdadır!
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SATINALMA VEYA 
K
�
RALAMA

BAKIM 
ANLA

�
MASI�

htiyacınıza uygun 3 farklı kademe bakım anla�ması sunulur. 
Bakım anla

�
ması yaparak :

Makina her zaman ilk günkü çalı
�

ma performansını sunar

Satınalma veya kiralama ? MANITOU yetkili satıcınız size  
her ko�ulda en uygun finasman çözümünü sunar : kredi, 
leasing, kiralama veya operasyonel kiralama.

Düzenli bakım sayesinde parça de
�

i
�

im maliyetleri azalır 

Anla�ma kapsamında komple detaylı bakım hizmeti verilir 

EASY MANAGER

Easy Manager makinanızın kullanım 	artları, servis geçmi	i 
ve opsiyonel olarak co



rafi konum takibini de içeren basit 

ve esnek bir makina takip ve i	letim sistemidir.

GARANT
�
 

UZATIMI

MANIPLUS garanti uzatım paketlerinden birini 
seçerek makinanız için 12 veya 24 ay uzatılmı� 
garantiye sahip olabilirsiniz.

MANITOU YEDEK PARÇA

Orjinal MANITOU yedek parça kullanımı ile makinanızın 
verimlili


ini  en üst düzeye çıkartabilirsiniz. Toplam 70.000  

adet farklı parçaya web tabanlı sistem üzerinden Avrupa'da  
24 saat, Avrupa dı

�
ında 48 saat içinde teslimat gerçekle

�
tirilir.



MANITOU Yetkili Satıcınız :

Head office:

B.P. 249 - 430 rue de l'aubinière - 44158 Ancenis cedex - France 

Tel : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 83 36 88  

www. manitou.com

This brochure describes versions and configuration options for Manitou products which may be fitted with different equipment. The equipment described in this brochure may be standard, optional or not available depending on version. Manitou reserves 
the right to change the specifications shown and described at any time and without prior warning. The manufacturer is not liable for the specifications given. For more information, contact your Manitou dealer. Non-contractual document. Product 
descriptions may differ from actual products. List of specifications is not comprehensive. The logos and visual identity of the company are the property of Manitou and may not be used without authorisation. All rights reserved. The photos and diagrams 
contained in this brochure are provided for information only. 
 
MANITOU BF SA - Limited company with board of directors - Share capital: 39,547,824 euros - 857 802 508 RCS Nantes

700541EN_A_1213_TMT.pdf


