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TIMAN 3330

• Högre användarkomfort
• Lägsta bullernivå i sin klass
• Teknik patenterad i EU

• Snabbt byte av redskap
• Ett brett utbud av användningsområden
• Säker och användarvänlig

• Drivs på bensin
• EU Stage V
• Dansk design och kvalitet  



Ett bra arbete kräver goda 
arbetsförhållanden. Det är därför som vi 
sedan 2004 vid utformning och utveckling  
av våra maskiner i första hand har fokuserat 
på förarens komfort i arbetet. 

Varje Timan-maskin har dansk kvalitet och 
hantverk - från design via produktion till 
service. Allt detta är en garanti för ökad 
effektivitet och driftsäkerhet, så att du kan 
utföra ditt arbete på ett bra sätt oavsett 
aktivitet eller säsong. 

Vi tror att samspelet mellan 
arbetstillfredsställelse och effektivitet banar 
väg för det bästa resultatet. Det är därför vi 
säger: 

Timan 
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Gör dig redo för en bättre arbetsupplevelse. Timan 3330-maskinerna 
är utformade från början som den mest tillförlitliga och bekväma 
redskabsbäraren på marknaden. Den är lämplig för underhåll av parker 
och trädgårdar och för att hantera vinterunderhåll från is till snö. 

Tack vare det breda urvalet av redskap och patenterad teknik i EU är 
Timan 3330 en överlägsen maskinen för bästa resultat - året runt.

TIMAN 3330 

Exceptionellt låg 
bränsleförbrukning 
Timan ligger i topp när 
det gäller bränsleförbruk-
ning jämfört med sina 
konkurrenter*. Få ut mer 
körsträcka av din maskin, 
skydda miljön och spara 
pengar.
*Se baksidan för bränsleförbrukning

Miljövänlig maskin  
Timan 3330 överens-
stämmer med EU:s Stage 
V emissionsstandard. 
Detta minskar NOx-ut-
släppen avsevärt. Den 
elektroniskt styrda mo-
torn säkerställer ett 
optimalt bränsleutnytt-
jande.

Enkel byte av till-
behör
Anslut maskinens armar 
till redskapet, lås med 
Easy Shift och anslut de 
trycklösa hydrauliska 
slangarna till maskinen. 
Du är nu redo för att 
arbeta.

Inbyggd kamera 
(tillval)
Det är inte längre nödvän-
digt att stiga ur hytten för 
att kontrollera att allt är 
okej. Kameran för sugmun-
stycket kan kombineras 
med backkameran med 
automatisk omkoppling för 
optimal överblick.



ANVÄNDAREN 
KOMMER FÖRST. 

Låg ljudnivå och gott om plats

Glöm hörselskydd och njut av din musik. Det är 
slut med stressiga och obekväma arbetsdagar 
med bara 68 dB vid 2 600 varv per minut i den 
rymliga, luftkonditionerade hytten.

Fullständig kontroll till hands

Kontrollpanelen för Timan 3330 har utvecklats 
tillsammans med dem som använder maskinen 
dagligen. Joystick, elektronisk hand gas och 
Stop & Go är standardfunktioner i maskinen.

Fullt justerbar förarstol

Glöm höft- och ryggsmärtor. 
Höjdjustering, ländstöd och ergonomisk design 
garanterar maximal komfort.

Chassi för fjädring

Med stötdämpande fjädring på alla fyra hjulen 
ger Timan 3330 dig den smidigaste och roligaste 
körupplevelsen på marknaden - även i grov ter-
räng.

Bra arbete kräver bra arbetsförhållanden. 
Därför erbjuder Timan 3330-kabinen max-
imal komfort och de bästa förutsättning-
arna på marknaden tillsammans med USB 
och Bluetooth samt mugghållare och tele-
fonhållare. Den här maskinen arbetar nu 
ihop med dig. 



TORNADO T2

Unikt sop- / sugaggregat

När vind och vatten används i vår EU-patentera-
de teknik ger det en extraordinär sugkraft. Vatt-
net hjälper till att flytta materialet samtidigt som 
det spolar sugslangen. 

Följer dig överallt

Den 7 meter långa flexibla handsugen gör att du 
kan arbeta överallt. Handsugen är utrustad med 
dammskydd med vattenrecirkulation. 

Recirkulation av vatten

Du behöver inte oroa dig för att fylla på vatten 
hela tiden. Med vårt system återvinner vi vatt-
net från sugtanken. Från kabinen kan du fylla på 
vatten från en extern tank under körning.

Låga driftskostnader

T2-munstycket är det mest hållbara på marknaden. 
Därför har det en 30-månaders garanti mot slitage. 
Munstycket innehåller inga roterande delar eller 
borstar. Detta innebär mindre underhåll. 

Timan presenterar ett unikt EU-patenterat sopningssystem, Tornado 
T2. Du får det mest effektiva och miljövänliga systemet i sin klass, som 
efterliknar sugkraften hos en tornado och kombinerar den med vatt-
nets mäktiga krafter. Resultatet är en exceptionellt hög sugkraft som 
gör vår sopmaskin effektivare än någonsin tidigare. (PM10 diplom)



Bekvämt byte av redskap
Stanna i hytten medan du byter 
från tallriksspridaren till dropp-
spridaren. Tryck bara på knappen 
på kontrollpanelen så höjer och 
stannar tallrikarna automatiskt. 

Fullständig kontroll över 
spridningsgraden 
Reglera spridningsmängden och 
spridningsbredden från 1 meter 
till 6 meter. Detta gör din vin-
tertjänst mycket enklare när du 
byter mellan trottoarer, gator och 
parkeringsplatser. Detta skyddar 
miljön och minskar kostnaderna.

Använd det material du 
föredrar
Med CS 200 Combispridare, som 
rymmer upp till 150 liter, kan du 
sprida salt, grus, sand och flis. 
Med den hydrauliska tippen kan 
du öka kapaciteten till ca 250 li-
ter. Den maximala lastkapaciteten 
är 225 kg.

Stop & Go funktion
Vid stillastående, till exempel vid 
ett trafikljus, stannar spridaren 
automatiskt och startar igen när 
du sätter igång maskinen - det är 
naturligtvis standard för Timan 
3330.

COMBISPRIDARE CS 200
Din vintertjänst har aldrig varit så bekväm. Du kan helt enkelt styra 
allting inifrån hytten med den unika Combi-Spreadern CS 200 från 
Timan. Vi har kombinerat tallriksspridaren med droppspridaren 
och har tagit fram ett verktyg som gör att du enkelt kan anpassa 
spridningsmönstret till omgivningen - med stora fördelar för 
miljön. Välkommen till en bättre arbetsupplevelse. 



EN MASKIN.  

ALLT DU  
BEHÖVER.
OAVSETT SÄSONG.

Rotorklippare GMR
Kraftfull gräsklippare för 
effektivt arbete. Klipphöjd och 
tilt-up styrs hydrauliskt. Klipp-
bredd på 1530 mm.

Centrumdriven sop
Den hydrauliska inställningen 
av sopvalsen med inbyggd 
flytande position och parallell-
förskjutning gör den lämplig 
för sopning året runt. 1 200 
mm bredd, Ø 550 mm.

Högtryckstvätt
Med den 10 meter långa 
slangen och en tankkapacitet 
på 120 liter kan högtryckstvät-
ten användas oavbrutet i 20 
minuter. Automatisk slangrulle.

CS-200
Finns som valsspridare eller 
som Combispridare. Sprid-
ningsbredden kan justeras från 
1 meter till 6 meter.

Skopa
Inga fler obekväma ställningar 
och tunga lyft. Använd skopan 
för att sprida/ta upp grus, 
sand och flis.

Hydraulisk flak
Flaket kan tömmas hydrauliskt 
i spridaren under körning. 
Detta ger dubbel kapacitet. 
Fördelaktigt i kombination med 
Combispridaren CS-200.

Multitrimmer
Ger ett exakt och jämnt re-
sultat och skär och strimlar 
materialet i ett svep. Byt sida 
på häckklipparen  hydrauliskt. 
Klippbredd 1300 mm. 

Vikplog
De 3 hydrauliska inställning-
arna gör att du kan röja stora 
mängder snö och garanterar 
fri och säker passage.

Fingerklippare
Häcksaxen ger ett exakt och 
jämnt resultat för häckar, bus-
kar och växter nära marken. 
Klipper både horisontellt och 
vertikalt.

Schaktblad
Redskapet har en arbetsbredd 
på 1350 mm och har en stark 
tryckkraft för stora mängder 
snö. Levereras som standard 
med klafutlösning och gum-
miblad.

Rotorklippare 1350
Gräsklippare med hjärtformade 
knivskydd gör att du kan klip-
pa ända fram till lyktstolpar 
etc. Klippbredd på 1350 mm. 

Ogräsborste med  
uppsamling
Sluta använda bekämpningsme-
del och andra miljöfarliga äm-
nen. Ta bort och samla in ogräs i 
en enda operation, så att du inte 
behöver göra dubbelt arbete.



Tekniska data 
Timan 3330
Vikt för fordonet ..............................................1185 Kg
Högsta tillåtna vikt ..........................................1850 Kg
Tillåten släpvagnsvikt utan påskjutsbroms........600 Kg
Tillåten släpvagnsvikt med påskjutsbroms ..... 1500 Kg
Grundmaskinens mått   
(LxBxH) ................................. 2700 x 1130 x 1990 mm
Motor ..............Kubota bensinmotor, 3 cylindrar, 33 HP 
EU standard .....................................................  Stage V
Bensintank .............................................................. 37 l
Hastighet  ........................................................ 27 km/t
Vändradie ........................................................ 530 mm
Styrning .................................................. Midjestyrning 
Kylsystem ......................vattenkyld, 45⁰ utetemperatur 
Ljudnivå i hytten vid 2 600 varv ..........................68 dB
Ljudnivå i kabinen, EU1322 / 2014 metod B .......79 dB
Bullernivå i kabinen, EU985/2018 körning ........ 71 dB
Passerande, EU985/2018 stående ......................74 dB

Option
Luftkonditioneringssystem
Släpvagnskopplingskombination, kul- och bygelkoppling
Kamera vid sugmunstycket 
Kamera för bakåtsikt 
LED-varningslampor
Skjutfönster
Luftfjädrad förarstol
Strålkastare för backning

Tekniska specifikationer  
Tornado T2 sop-/sugaggregat
Bruttovolym för sugtank ....................................... 550 l
Nettovolym för sugtank (EN15429-1) ..................467 l
Kapacitet för vattentank .......................................120 l
Tipp höjd över mark ......................................1.350 mm
Sopbredd utan sidoborste ............................1.300 mm
Sopbredd med en sidoborste ........................1.800 mm
Sopbredd med två sidoborste .......................2.300 mm
Diameter för centralt placerade suganordningar ...152 mm
Längd på handsugen .............................................. 7 m
Längd högtryckstvätt ............................................10 m

* Bränsleförbrukning med sop- / sugaggregat,  
DIN EN 15429-2
- 5,3 liter per timme när du arbetar med 4 borstar
- 5,1 liter per timme vid arbete med 2 borstar.
- 4,1 liter per timme vid arbete med 2 borstar (ECO)

Med förbehåll för tryckfel och fotografiska fel
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Du är välkommen att ringa oss för en demonstration utan förpliktelser
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