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De nieuwe TENDO
Een compacte multifunctionele alleskunner

Industrielaan 2 5061 KC  Oisterwijk
Tel.: +31 (0)13-5211212 
Fax: +31 (0)13-5234045 

Internet: www.tobroco.com 
E-mail: info@tobroco.com
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VEELZIJDIG COMPACT
De TENDO is een van de meest compacte en 

veelzijdige machines in zijn klasse, ontworpen 

om in smalle ruimtes en op ruw terrein te 

manouvreren. Wilt u het gevoel van de TENDO 

zelf ervaren? Neem dan contact op met een 

GIANT dealer bij u in de buurt.
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DESIGN

Een stijlvol ontworpen naar boven 

scharnierende motorkap, biedt 

snel en eenvoudig toegang tot het 

motorcompartiment voor controle 

en onderhoud.

VEILIG

De lastmomentbeveiliging 

combineert veiligheid met

optimale prestaties. 
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HYDRAULIEK

De TENDO biedt mogelijkheden voor maar 

liefst drie dubbelwerkende hydraulische 

functies. In combinatie met de 

proportionele joystick wordt het mogelijk 

om aanbouwdelen traploos aan te sturen. 

Zo kunt u bijvoorbeeld een verdeelbak 

op gewenste snelheid instellen terwijl uw 

rijsnelheid variabel blijft.

MULTIFUNCTIONEEL

GIANT biedt honderden aanbouwdelen, 

waarmee u de TENDO voor veel meer 

werkzaamheden kunt inzetten dan u in 

eerste instantie zou verwachten.

RIJCOMFORT

Keuze uit verschillende banden voor

diverse soorten terrein. Op pagina 23 

vindt u een overzicht van speciaal 

geselecteerde banden voor de TENDO. 
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INTERIEUR

1. Ruime cabine met veel zicht

3. Radio met USB

5. Armleuning

2. Codeblokkering

4. Ergonomische stoel 

1.  Groot zichtveld en een comfortabele werkplek in de ruime cabine.

2.  Diefstal is verleden tijd door het nieuwe codeblokkeringsysteem. (optie)

3.  Speel u eigen MP3 bestanden af via een USB stick

4.  Optimaal zitcomfort met vele verstelmogelijkheden. 

5.  Ontspannen zitten door de verstelbare armleuning. 

Optimaal samengesteld voor uw gebruiksgemak. 

Ieder detail telt mee. Comfort, veiligheid en 

gebruiksvriendelijkheid zijn de speerpunten van de 

TENDO. Lees hieronder hoe dit alles feilloos verwerkt is 

in het interieur. 
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3. Radio met USB

2. Codeblokkering

10. Touchpad

9. Boordcomputer

7. Taal instellen

8. Verstelbare stuurkolom

7.   De TENDO spreekt uw taal. 

8.   Stel uw stuur in zoals u dat prettig vindt. 

9.   Informatie over de machine op uw digitale display.  

10. De belangrijkste functies met 1 druk op de knop. 

Rijrichting

1

Rijrichting

Geheugen 

Stuuroptie

OntgrendelingExtra functie

Sperdifferentieel

Hoge en lage

 versnelling

In- en uitschuivenOntdek zelf de 
optineel proportionele joystick op onze website. Ga naar 

www.tobroco.com

D
eze joystick is optioneel verkrijgbaar.
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KUBOTA MOTOR  

Topkwaliteit die garant staat 

voor duurzaamheid en één 

van de stilste in zijn klasse.

CARRARO

Degelijke, compacte 

en betrouwbare assen 

van een gerenommeerd 
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KWALITEIT ZIT VAN BINNEN
Het hart van de TENDO bestaat uit topkwaliteit componenten van 

merken als Kubota, Bosch Rexroth en Carraro. Door de intensieve 

samenwerking met deze partijen worden optimale presaties uit 

ieder onderdeel gehaald.

BOSCH REXROTH 

Hydrauliekpomp en 

-motor zorgen voor 

efficiëntie, kracht en 

comfort.
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EXTERIEUR
Van binnen en buiten gewoon af. Met opties zoals slimme 

verlichting, een optioneel extra contragewicht, 

spatbordverbreders en een speciaal ontworpen motorkap 

is de TENDO een complete machine die u graag op uw 

erf heeft staan. 

6. Brede spatborden

5. Slimme verlichting

2. Cycloonfilter 3. Tanken op stahoogte

7. Raamvanger

4. Openklapbaar achterraam

1.  Gebruik aanbouwdelen met een driepuntsaanspan achter uw machine.

2.  Zorgt ervoor dat uw luchtfilter een stuk langer meegaat.

3   Gemakkelijk tanken op stahoogte. 

4.  Zorgt voor een nog beter luchtcirculatie in uw machine

5.  Licht schakelt automatisch aan in donkere ruimtes. 

6.  Bescherm uw machine tegen viezigheid. 

7.  Ontgrendel uw raam van binnenuit. 

1. Driepuntshef
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3648 TENDO 4548 TENDO HD

Motor 4 cilinder Kubota 36 pk / 26 kW 4 cilinder Kubota 45 pk / 33 kW

Bedrijfsgewicht 2950 kg 2950 kg

Rijhydrauliek Hydrostatisch automotive Hydrostatisch automotive heavy duty

Rijsnelheid 0-10 km/h / 0-25 km/h 0-10 km/h / 0-25 km/h

Aandrijving Planetaire assen Planetaire assen  heavy duty

Sperdifferentieel Elektrisch inschakelbaar (optie) Elektrisch inschakelbaar (optie)

Standaard banden 10.0/75-15.3 AS (160 cm machine) 10.0/75-15.3 AS (160 cm machine) 

Bedrijfsrem Hydraulisch bediende schijfrem Hydraulisch bediende schijfrem

Parkeerrem Schijfrem Schijfrem

Snelwissel GIANT hydr. snelwsissel GIANT hydr. snelwsissel

Rijhydrauliek 84 ltr/min (350 bar) 84 ltr/min (450 bar)

Werkhydrauliek 51 ltr/min (230 bar) 51 ltr/min (230 bar) 

Hefkracht 1400 kg 1400 kg
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Ruim zichtveld

Ruim zichtveld

RUIM & COMPACT
Door de ruime cabine met grote gebogen voorruit 

heeft u veel zicht. U kunt 360 graden rond kijken  

Voor nog meer zicht kiest u voor de optioneel

verkrijgbare extra buitenspiegel.

1970 mm

1600 mm

De TENDO is enorm compact. 

Hij is smaller en lager dan twee 

meter. Hierdoor manouvreert hij 

gemakkelijk in allerlei ruimtes. 
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Olie controle

Koelvloeistof controle

CAN-BUS systeem

Luchtfilter controle

Het motor compartiment van de TENDO is zeer toegankelijk voor dagelijkse 

controles.  

Doordat de TENDO is uitgerust met CAN-BUS wordt controle veel 

gemakkelijker. 

Daarnaast biedt CAN-BUS veel mogelijkheden voor extra opties. 

SERVICE EN ONDERHOUD
De TENDO is een machine die goed en gemakkelijk te 

onderhouden is. Onder de motorkap vindt u een zeer compact

motor compartiment waar u ook nog eens makkelijk bij kunt.
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AANBOUWDELEN
Op iedere TENDO passen tal van 

aanbouwdelen. GIANT heeft een enorm 

aanbouwdelen aanbod. Als u kiest 

voor een TENDO dan kiest u voor 

veelzijdig, compact en comfortabel 

werken. 

Ideaal voor het laden en lossen van hooi- en 

strobalen. 

BALENVORK

Uitvoering Totale breedte (mm) Eigen gewicht

Normaal (3 tanden) 960 110

Zwaar (5 tanden) 1800 150

3648 TENDO 4548 TENDO HD



17

Klem open (mm) Klem dicht (mm) Eigen gewicht (kg)

1900 720  220

3648 TENDO 4548 TENDO HD

Uitermate geschikt voor het laden en lossen 

van van vierkante en ronde foliebalen. 

Voor meer varianten kijkt u in onze 

aanbouwdelenfolder 

BALENKLEM
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Allroundbak met goede schepvorm. Voorzien van 

hydraulische klem met tanden. Deze bak is geschikt 

voor het scheppen van allerlei producten. 

PELIKAANBAK

Breedte (mm) Cilinders Tanden

1500 2 6

1600 2 6

1750 2 6

3648 TENDO 4548 TENDO HD
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Tweezijdig lossende allround instrooibak met vele 

verstelmogelijkheden. Onder andere geschikt voor 

dikke fractie, mais, paardenmest, stro/water/kalkmix 

en zaagsel. Inclusief roervijzel bovenin en vijzel 

onderin. Voor meer informatie neemt u contact op 

met een van onze dealers.

VERDEELBAK

ISO inhoud 
(ltr)

Water inhoud 
(ltr)

Bakbreedte 
(cm)

Breedte 
transportband 
(cm)

Totale 
hoogte 
(cm)

Eigen 
gewicht 
(kg)

700 550 137 130 116 320

900 750 137 130 138 360

1460 1250 185 175 144 450

3648 TENDO 4548 TENDO 

Opties: Zijborstel met schuif, 3-puntsaanspan en een uitvoering voor stro/water/kalk mengsel. 
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Ideaal voor het boren van gaten. 

Onder andere voor afrastering of plantgaten. 

GRONDBOOR

Versie Diameter boor (mm)

Standaard maximaal 400

Zwaar maximaal 1000

3648 TENDO 4548 TENDO HD
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Staat garant voor een schoon erf. Standaard 

uitgerust met parallelogram geleiding, mechanische 

schuinstelling, opvangbak, in hoogte verstelbare borstel 

met hoogwaardige borstelkwaliteit en robuust loopwiel 

met luchtband. 

VEEGMACHINE

Versie Borstel breedte (cm) Borstel diameter

ECO 150 52

PLUS 150 56

3648 TENDO 4548 TENDO HD

Optie: Zijborstel, hydraulische schuinstelling en het hydraulisch ledigen van de opvangbak.
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KLANTEN VERTELLEN

Ik heb naast mijn varkensstal ook een nieuwe (2013) 

zoogkoeienstal. Deze stal heeft een vrij smalle 

voedergang om van veel nuttige dierruimte te 

hebben. Het goede aan de TENDO is dat hij hier 

makkelijk doorheen kan rijden en werken. Ook 

aanwezig in deze stal is een stro zolder met een 

plafondhoogte van 3,3 meter. Met de TENDO til ik hier 

gemakkelijk mijn balen hooi en stro naartoe.  Omdat ik 

de TENDO veel gebruik ben ik blij met de comfortabele 

cabine. Je verwacht niet dat zo´n kleine machine een 

ruime cabine heeft. Ik denk nog lang veel werkplezier 

te beleven en vooruit te kunnen met de TENDO.

Ik gebruik de TENDO voor veel meer dan verwacht.  

Buiten het voeren van mijn koeien gebruik ik hem ook als 

ruw terein heftruck. Ik ben nu een nieuwe stal aan het 

bouwen. Omdat de TENDO 4,8 meter hoog kan  

reiken gebruik ik hem om pallets mee naar boven te tillen 

en te vervoeren. Door de wendbaarheid van de machine 

manouvreer ik overal doorheen. 

MULTIFUNCTIONEEL 

De klant staat bij ons centraal. Daarom laten wij hen 

graag aan het woord. Lees hieronder de ervaringen 

van onze TENDO klanten.

Lees online meer 
gebruikerservaringen
www.tobroco.com

COMPACT EN WENDBAAR
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STUUROPTIES
De TENDO is zo compact en wendbaar mogelijk geconstrueerd. 

De machine is optioneel uit te rusten met verschillende stuuropties. 

smalle
draaicirkel van 

1190 mm 

Hondengang
U rijdt gemakkelijk zijdelinks 
weg langs muren. 

Tweewielsturing
Maakt het mogelijk om 
stabiel te rijden en 
nauwkeurig te sturen. 

Vierwielsturing
Heel wendbaar op kleinere
gebieden vanwege de kleine
draaicirkel. 
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GRATIS PET! Ontvang een gratis pet bij aankoop van de GIANT filterkit!OP = OP

MAAK EEN PROEFRIT!
Laat uzelf overtuigen door de TENDO. Boek nu nog snel een geheel gratis 

en vrijblijvende proefrit bij een van onze dealers! Via de link hieronder vindt u 

gemakkelijk een dealer bij u in de buurt. 

GIANT staat voor degelijke en krachtige 

machines! Wij willen u de kwaliteit en service 

leveren die u van ons gewend bent.  

FILTERKIT

Maak een gratis proefrit.  
Kijk op www.tobroco.com
voor een dealer bij u in de buurt.
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BANDEN
Keuze uit meerdere soorten banden zodat u op wat voor soort 

ondergrond dan ook comfortabel kunt blijven rijden.

Hip gekleed in uw GIANT outfit. Keuze uit 

verschillende kleuren petten en een stijlvolle, 

gevoerde, topkwaliteit winterjas. 

MERCHANDISE

GA naar www.tobroco.com voor meer informatie 

De TENDO kan worden uitgerust met verschillende typen banden. Hieronder vindt u een overzicht van de banden 

uit ons assortiment. Onder de afbeelding van de band ziet u voor welke ondergrond deze ontwikkeld is. 

31x15.5-15 AS
(80 x 37 cm)

zand & modder 
ondergrond

ondergrond met veel 
puin

gras & zand 
ondergrond

allround band
(geeft extra stabiliteit)

zand & modder 
ondergrond
(standaard)

31x15.5-15 SKID
(80 x 40 cm)

31x15.5-15 TR-06
(80 x 40 cm)

425/40B17 GSP
(80 x 43 cm)

10.0/75-15.3 AS
(76 x 26 cm)
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VEILIGHEID VOOROP
Wij vinden het belangrijk dat u op een veilig manier uw 

werk kunt verrichten. Alle GIANT Machines worden 

goed getest op veilgheid.

FOPS test ROPS test

EEN VEILIGE MACHINE 
Onze veiligheidsdaken en cabines worden ROPS / FOPS (Roll Over Protection System / Falling Object Protection System) 

getest. Dit is een vereiste manier van testen op veiligheid van machines. Het houdt in dat als u omvalt met uw machine of 

als er een object op uw cabine valt, dat u dan ongedeerd blijft. Naast deze testen laat TOBROCO Machines onder andere 

EMC (Elektromagnetische Compatibiliteit) en Noise Emision testen uitvoeren zodat de GIANT Machines aan alle machine 

richtlijnen en CE-eisen voldoen. 

De TENDO beschikt ook over een lastmoment beveiliging (EN 15000 verplichte norm). Dit systeem zorgt ervoor dat u niet 

teveel hooi op uw spreekwoordelijke balenvork neemt, om gevaarlijke situaties te voorkomen. U haalt het maximale uit uw 

machine zonder hem te overbelasten. Tevens zorgt de lastmoment beveiliging ervoor dat de achterkant van de machine 

niet van de grond komt. 

KUBOTA is het best verkochte motormerk

van de wereld. Deze motoren staan bekend 

om hun hoge kwaliteit en duurzaamheid.  

TOPKWALITEIT
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GIANT KNIKLADERS
Gemaakt in Holland en daar zijn we trots op! 

Onze machines worden van A tot Z ontwikkeld

in het Brabantse Oisterwijk. 

Moderne assemblagelijn machines Lasstraat & expeditie

“MADE IN HOLLAND”
GIANT knikladers en verreikers worden geheel in eigen beheer in Oisterwijk 

(Nederland) ontwikkeld en geproduceerd. Bij de ontwikkeling wordt gebruik 

gemaakt van een geavanceerd 3-dimentionaal tekenprogramma. Hiermee 

kan al, voordat de machine in productie wordt genomen getest worden wat 

de prestaties van de machine zijn. Tijdens het ontwikkelen van deze modellen 

is er zoveel mogelijk rekening gehouden met de eisen en wensen van de 

klant. Vooral op het gebied van comfort en uiterlijk zijn de nieuwe modellen 

veel verbeterd ten opzichte van de oude series. Uiteraard zullen de prestaties 

gelijk blijven c.q. beter zijn, dan die van de voorgaande modellen.

Tevens biedt TOBROCO Machines een zeer uitgebreid assortiment aan  

aanbouwdelen. Het merendeel van deze aanbouwdelen wordt in eigen  

beheer ontwikkeld en geproduceerd. Doordat de aanbouwdelen optimaal zijn 

aangepast aan uw GIANT, kan uw machine nog efficiënter worden ingezet 

voor uw werkzaamheden.

Scan deze code en like ons op facebook
www.facebook.com/giantwheelloaders
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Industrielaan 2

5061 KC  Oisterwijk

Tel.: +31 (0)13-5211212 

Fax: +31 (0)13-5234045 

Internet: www.tobroco.com 

E-mail: info@tobroco.com

TOBROCO


