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TCM 60 STCM 60 STÜRKİYE’NİN GÜVENİLİR MARKASI

Bom UzunluğuSerbest DuruşBom UcuMaksimum Yük
 Boom Length Free Standing Boom Tip Max. Lift Load

60
metre 

60
metre 

1300
kg

8000
kg

Ayarlanabilir Standart Şase Standart Şase Yürüyüş Takımlı Şase Ankaraj Şase 
 Adjustable Standard Chassis  Standard Chassis  Traveling Chassis Anchorage Frame

TCM 60 S modeli tasarım olarak hem tünel kalıp 
hemde ahşap kalıp v.b bütün projelere uygundur. 
Çevik olduğu için rüzgara en dayanıklı makineler 
arasındadır. Motor kw’ları kanca motoru, 30 kw 
şaryo motor,  5,5 kw dönüş motorları ise 2 adet 7,5 
kw dır. Sıfır bom da dikdörtgen olmasından dolayı 
hem sarsıntıyı azaltmakta hemde metal aksan 
ömrünü uzatmaktadır. Çift dönüş motorları sayesinde 
dönüşler ve duruş kabiliyeti açısından plc kontrol ile 
sürücüye mükemmel bir kullanım olanağı sağlar. 
Hem büyük projelere hemde küçük çaplı projelere 
uygunluk açısından sektörde  lider ürünümüzdür. 
Montaj ve de montaj açısından da hızlı kurulum 
yapılabilmektedir.

TCM 60 S model is designed to suit for all kind 
projects  such as both for tunnel forms and wooden 
form etc. It is the most durable machine against the 
wind because its quickness. Engine power ratings 
– kWs – are 30 kW for sling engine, 5,5 kW for 
carriage engine and 7,5 kW for each two rotation 
engines. Decrease shocks and vibrations in zero 
boom  because of its rectangular geometry as well 
as extend the life of metal accessories. Provide an 
excellent driving capability to the driver with PLC 
control through its turning and braking ability given 
by its double turning engines. It is our leading product 
in the sector in regard to its suitability for both big 
and small sized projects. In regard to assembly and 
disassembly, it can assembled rapidly. 
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