
TAURULIFT LINE
COMPACTE VERREIKERS MET EEN HEFCAPACITEIT VAN 1.300, 1.350, 2.000, 2.300, 2.700 EN 3.000 KG www.ausa.com



1.300 kg/2,7 m 1.350 kg/4 m 2.000 kg/4.2 m

DE TAURULIFT IS DE MEEST VEELZIJDIGE 
COMPACTE VERREIKER

T 133 H/T 133 Hx4 T 144 H plus T 204 H



2.300 kg/5 m 2.700/3.000 kg/6 m 3.000 kg/7 m

INNOVATIEVE VERREIKERS MET EEN GEBRUIKERSVRIENDELIJK 
DESIGN, ZODAT U OPTIMAAL PROFITEERT VAN MAXIMALE EFFICIËNCY, 
HOOG BEDIENINGSCOMFORT EN GEMAKKELIJK ONDERHOUD

T 235 H T 276 H/T 306 H T 307 H



HET ONTWERP

Een multifunctionele en zuinige compacte 
verreiker, speciaal ontwikkeld voor efficiënt en 
veilig laad- en loswerk in kleine ruimtes en op 
oneffen terrein. Door de ruime keuze aan 
hulpstukken geschikt voor talloze toepassingen. 
Een unieke machine die uiterst veelzijdig en 
breed inzetbaar is.

TAURULIFT T133H & 

Hefcapaciteit 1300 kg 
Hefhoogte 2700 mm
Totale lengte 3600 mm
Totale hoogte 1940 mm
Binnenmaat cabine 900 mm
Eigen gewicht 2200 kg
Motor Kubota D-1105 16,8 kW
Transmissie Hydrostatisch Bosch-Rexroth
Vooras Permanent aangedreven
Achteras Inschakelbaar (4x4) 
Besturing Achterwielen
Draaicirkel 2390 mm
Maximumsnelheid 20 km/h

TECHNISCHE GEGEVENS T 133 H/T 133 Hx4



VOORDELEN
De machinebreedte is sterk gereduceerd door de 
zijdelings aangebrachte mast in combinatie met de 
achterin geplaatste motor. Manoeuvreren kan 
daardoor op de meest ontoegankelijke locaties.

Met het snelwisselsysteem kunnen veilig en eenvoudig 
hulpstukken aan- en afgekoppeld worden. 

Het lage gewicht van de verreiker vermindert de 
bodemdruk en spaart de ondergrond.

De grote bodemvrijheid en vierwielaandrijving zorgen 
voor optimale prestaties in extreme omstandigheden.

De gepatenteerde twee-/vierwielaandrijving - in 
combinatie met de hydrostatische aandrijving - zorgt 
voor ongekend handig en dynamisch werken met 
de verreiker. 

Het achterin geplaatste contragewicht garandeert de 
nodige stabiliteit en veiligheid. 

Door het lage eigen gewicht kan de verreiker makkelijk 
op een aanhanger vervoerd worden.

Door de unieke afmetingen (1,9 m hoog en 1,4 m breed) 
is de machine uitermate geschikt om in lage en smalle 
ruimtes te gebruiken.

Een compacte machine met meer capaciteit, veiligheid
en comfort.
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T144H DE MEEST COMPACTE EN LICHTSTE VERREIKER MET EEN BIJZONDER 
HOGE HEFCAPACITEIT TOT 1.350 KG BIJ EEN HEFHOOGTE VAN 4 M

TECHNISCHE GEGEVENS T 144 H Plus
Hefcapaciteit 1350 kg 
Hefhoogte 4000 mm
Totale lengte 3710 mm
Totale hoogte 1950 mm
Binnenmaat cabine 900 mm
Eigen gewicht 2400 kg
Motor Kubota V-1505 22,7 kW
Transmissie Hydrostatisch Bosch-Rexroth
Vooras Aangedreven
Achteras Gestuurd en aangedreven 
Besturing Achterwielen
Draaicirkel 2390 mm
Maximumsnelheid 20 km/h



HET ONTWERP

Een unieke AUSA-verreiker met verrassend 
goede prestaties bij het stapelen met pallets en 
transport van bulkgoed met een schepbak. 
Door de goede wendbaarheid in kleine ruimtes 
en met ongeëvenaarde kwaliteiten op moeilijke 
ondergrond, de absolute winnaar in zijn klasse.

TAURULIFT T204H & 

Hefcapacititeit 2000 kg
Hefhoogte 4200 mm
Totale lengte 4660 mm
Totale hoogte 1990 mm
Binnenmaat cabine  890 mm
Eigen gewicht 4050 kg
Motor Kubota V-2403 36,5 kW
Transmissie Hydrostatisch Bosch-Rexroth
Vooras Gestuurd en aangedreven 
Achteras Gestuurd, aangedreven en pendelend
Besturing Hydraulisch 2-wiel/4-wiel/hondengang
Draaicirkel 2900 mm
Maximumsnelheid 20 km/h

TECHNISCHE GEGEVENS T 204 H



T235H AUSA-VERREIKER MET DE BESTE COMBINATIE VAN HEFCAPACITEIT EN 
AFMETINGEN! DE ENIGE VERREIKER MET EEN KANTELBARE CABINE!

VOORDELEN
De machinebreedte is optimaal gereduceerd door de 
zijdelings aangebrachte mast en de achterin geplaatste 
motor; de verreiker is zeer wendbaar en daarmee uniek 
in zijn klasse.

De combinatie van een sterke motor en het draaigemak 
van de hydrostatische aandrijving zorgt voor efficiënt 
en hoog-productief werken.

Het contragewicht aan de achterkant gecombineerd 
met de grote wielbasis zorgt niet alléén voor een hoge 
hefcapaciteit maar óók voor enorme stabiliteit en 
maximale veiligheid. 

Grote bodemvrijheid en vierwielaandrijving staan garant 
voor beter werken op de meest extreme terreinen. 

De Ausa is de enige verreiker met een kantelbare cabine; 
het onderhoud kan zo gemakkelijk worden uitgevoerd 
en de servicekosten zijn lager. 

Met het hydraulische snelwisselsysteem is snel, veilig 
en eenvoudig af- en aankoppelen van hulpstukken 
vanzelfsprekend. De verreiker is daardoor  zeer 
multifunctioneel en multi-inzetbaar. 

Door de geringe cabinehoogte (2 m) is de machine bij 
uitstek geschikt voor het werken in lage ruimtes zoals 
stallen, tuinbouwkassen en parkeergarages.

Een geweldig veilige en comfortabele verreiker met 
enorme capaciteiten. 

Hefcapaciteit 2300 kg 
Hefhoogte 5000 mm
Totale lengte 5100 mm
Totale hoogte 2050 mm
Binnenmaat cabine 890 mm
Eigen gewicht 4700 kg
Motor Kubota V-2403 36,5 kW
Transmissie Hydrostatisch Bosch-Rexroth
Vooras Gestuurd en aangedreven
Achteras Gestuurd, aangedreven en pendelend
Besturing Hydraulisch 2-wiel/4-wiel/hondengang
Draaicirkel 3450 mm
Maximumsnelheid 24 km/h

TECHNISCHE GEGEVENS T 235 H



HET ONTWERP

Een zeer bedrijfszekere en betrouwbare 
drietonsverreiker met ongekende prestaties, 
die  extreem wendbaar en stabiel is, zelfs bij 
de maximale heflast. De absolute leider in 
zijn klasse.

TAURULIFT T306H & 

Hefcapaciteit 2700/3000 kg 
Hefhoogte 6100 mm
Totale lengte 5240 mm
Totale hoogte 2070 mm
Binnenmaat cabine 890 mm
Eigen gewicht 5015 kg
Motor Kubota V-3600 63 kW
Transmissie Hydrostatisch Bosch-Rexroth
Vooras Gestuurd en aangedreven
Achteras Gestuurd, aangedreven en pendelend
Besturing Hydraulisch 4-wiel/hondengang
Draaicirkel 3090 mm
Maximumsnelheid 24 km/h

TECHNISCHE GEGEVENS T 276 H/T 306 H



T307H IN DE CATEGORIE 3-TONNERS DE MEEST INNOVATIEVE COMPACTE 
VERREIKER MET DE HOOGSTE CAPACITEIT BIJ EEN HEFHOOGTE VAN 6/7 M 

VOORDELEN

De machine is zeer smal door de zijdelings 
aangebrachte mast en de achterin geplaatste motor.
Manoeuvreren kan uitstekend met deze compacte 
machine.

De combinatie van een sterke motor en het draaigemak 
van de hydrostatische aandrijving zorgt voor efficiënt 
en hoog-productief werken.

Het contragewicht aan de achterkant gecombineerd 
met de grote wielbasis zorgt niet alléén voor een hoge 
hefcapaciteit maar óók voor enorme stabiliteit en 
maximale veiligheid. 

Grote bodemvrijheid en vierwielaandrijving staan garant 
voor beter werken op de meest extreme terreinen. 

De Ausa is de enige verreiker met een kantelbare 
cabine; het onderhoud kan zo gemakkelijk worden 
uitgevoerd en de servicekosten zijn lager. 

Met het hydraulische snelwisselsysteem is snel, veilig 
en eenvoudig af- en aankoppelen van hulpstukken 
vanzelfsprekend. De verreiker is daardoor  zeer 
multifunctioneel en multi-inzetbaar. 

Door de geringe cabinehoogte (2 m) is de machine 
bij uitstek geschikt voor het werken in lage ruimtes 
zoals stallen, tuinbouwkassen en parkeergarages.

Een verreiker met een enorme hefcapaciteit en 
wendbaarheid; bijzonder geschikt voor gebruik in 
de landbouw en industrie.

Hefcapaciteit 3000 kg 
Hefhoogte 7000 mm
Totale lengte 5550 mm
Totale hoogte 2070 mm
Binnenmaat cabine 890 mm
Eigen gewicht 5300 kg
Motor Kubota V-3600 63 kW
Transmissie Hydrostatisch Bosch-Rexroth
Vooras Gestuurd en aangedreven
Achteras Gestuurd, aangedreven en pendelend
Besturing Hydraulisch 4-wiel/hondengang
Draaicirke 3090 mm
Maximumsnelheid 24 km/h

TECHNISCHE GEGEVENS T  307 H



C



Palletvorken (met side-shift)
Grondbakken (met tanden)
Multifunctionele bak 4 in 1
Mestbak
Pelikaanbak
Borstel
Grondschuif
Stenenklem
Balenklem 
....

Land- en tuinbouw 
Tuinaanleg en -onderhoud
Aannemers
Bosbouw
Recycling
Fruitteelt
Haven
Wijnbouw

Sportvelden
Golfterreinen
Landmacht
Op- en overslagbedrijven
Gemeentewerken
Brandweer
Betonindustrie
Wegenbouw
....

GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN

HULPSTUKKEN

TAURULIFT-VERREIKERS WORDEN VOLGENS DE 
HOOGSTE KWALITEITSNORMEN GEPRODUCEERD 
EN VOLDOEN AAN ALLE EISEN VOOR GEBRUIK IN 
DE LANDBOUW EN INDUSTRIE!

MK
T3

50
04

.01

Chassisconstructie geschikt voor opheffen met palletvorken  (optie T 133/144 H)



 AUSA CENTER (SLU) is een familiebedrijf, opgericht 
in 1956, en houdt zich bezig met het ontwerpen, de 
productie en de verkoop van compacte machines voor 
de industrie.

AUSA exporteert ruwterreinheftrucks, verreikers en 
dumpers naar meer dan honderd landen over de hele 
wereld en beschikt over een netwerk van meer dan 
vijfhonderd dealers. De productie vindt plaats volgens 
de internationale ISO 9001-norm. Dit betekent dat 
AUSA werkt volgens de allerhoogste kwaliteitsnormen 
bij het ontwerpen en  de productie van de machines, 
de bedrijfsvoering en de serviceverlening aan 
de klanten. 

AUSA garandeert eersteklasonderdelenvoorziening 
en uitmuntende klantvriendelijke service. 
Gespecialiseerde vakmensen staan altijd voor u klaar!

Firmastempel

AUSA Center, S.L.U.
Ctra. de Vic, Km 2.8
08243 - Manresa
BARCELONA (ESPAÑA)
Tel.: +34 93 874 73 11
ausa@ausa.com

AUSA Center, S.L.U.
Vertriebs.- und Serviceniederlassung Deutschland
E-Mail: info@ausa.de
Tel.: 02385-9359362
Fax: 02385-94928499
www.ausa.com

DEMO & TEST AREA

HEAD OFFICE & PLANT

MACHINES WAREHOUSE

AUSA Madrid: Tel. +34 916690006 - ausa.madrid@ausa.com
AUSA France: Tel. +33 468543897 - ausa.france@ausa.com
AUSA (UK): ausa.uk@ausa.com  
AUSA Verkauf & Service Deutschland: Tel. +49(0)2385 9359362 
                info@ausa.de
AUSA Brasil: Tel. +55 51 33622111 - ausa.brasil@ausa.com

 Tel 86-10-8597 1983 - ausa.china@ausa.com
AUSA Mexico : Tel. +52 55 2166 9066 - ausa.mexico@ausa.com
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