
tekniset tiedot

3411

Jyrät Sarja 3000
Jyrä sileällä valssilla

H179

KOHOKOHDAT

Helppo, intuitiivinen ja kielineutraali käyttö>
Suuri tiivistysteho korkean linjakuorman ja suurten amplitudien ansiosta>
Erinomainen näkyvyys koneeseen ja työmaalle>
Ergonominen kuljettajan ohjauslava pyörivällä istuinkäyttöyksiköllä, säädettävällä kuljettajan istuimella ja kallistettavalla
ohjauspylväällä

>

3-piste-heiluritaittonivel takaa erinomaisen kitkan ja maastokelpoisuuden>

A WIRTGEN GROUP COMPANY



3411  |  TEKNISET TIEDOT HAMM

HAMM AG • Hammstr. 1 • D-95643 Tirschenreuth • Tel +49 9631 80-0 • Fax +49 9631 80-111 • www.hamm.eu

lisätietoja pyynnöstä / oikeus muutoksiin pidätetään Kuvissa saattaa olla lisävarusteita.© Hamm AG 2022 - 2233186 fi-FI V6

paino

Ajopaino ohjaamolla
varustettuna kg 11310

ajopaino ROPSin kanssa kg 11090

Enimmäisajopaino kg 12830

akselipaino, edessä/takana kg 6250/5060

staattinen viivakuormitus
edessä kg/cm 29,2

ranskalainen luokittelu,
arvo/luokka 47,5/VM3

koneen mitat

kokonaispituus mm 5695

kokonaiskorkeus ohjaamolla
varustettuna mm 3020

lastauksen korkeus, minimi mm 2320

akseliväli mm 3005

kokonaisleveys ohjaamolla
varustettuna mm 2250

maavara, keskellä mm 375

raideympyrän sisäsäde mm 4005

Kaltevuuskerroin,
edessä/takana ° 31/34

valssien mitat

valssin leveys edessä mm 2140

valssin halkaisija edessä mm 1504

valssin vahvuus, edessä mm 25

valssin laji, edessä sileä

renkaiden mitat

rengaskoko takana AW 23.1-26 12 PR

Dieselmoottori

valmistaja DEUTZ

Tyyppi TCD 2012 L04 2V

sylinterien lukumäärä 4

teho ISO 14396, kW/PS/rpm 100,0/136,0/2300

teho SAE J1349, kW/HP/rpm 100,0/134,0/2300

Pakokaasuluokka EU Stage IIIA / EPA Tier 3

voimansiirtokoneisto

työvaihdenopeus km/h 0-5,7/0-7,6/0-7,9

kuljetusvaihdenopeus km/h 0-12,0

nousukyky täryn kanssa /
ilman täryä % 46/51

täry

tärytaajuus, edessä, I/II Hz 27/37

amplitudi, edessä, I/II mm 1,90/0,80

keskipakoisvoima edessä, I/II kN 246/144

Ohjaus

heilurikulma +/- ° 10

ohjauslaji nivelohjaus

säiliön sisältö / täyttömäärä

polttoainesäiliö, sisältö 290

melutaso

ääniteho LW(A), tarra db(A) 107

ääniteho LW(A), mitattu db(A) 103

VARUSTEET

2 käsinojaa | 3-piste-heiluritaittonivel | Kaavin säädettävä | Kojelauta ja
näytöt, merkkivalot ja kytkimet | Automaattinen vedonsäätö ja
luistonestojärjestelmä | Akun irtikytkin | Käyttölava ja ohjauspylvään
säätö | Kuljettajan ohjauspaikka, nousu molemmilta puolilta |
Nopeuden esivalinta | Hydrostaattinen ohjaus | Värähtelyvaimennettu
kuljettajan ohjauspaikka | Portaaton hydrostaattinen neliveto |
Nousukahvat kuljettajan ohjauslavalla | Työntökilpi | Äänieristys

ERIKOISVARUSTELU

ROPS-ohjaamo | ROPS, jäykkä | Vakiolämmitys | Radio | Suojakatos |
Junttajalkakuori | Malli, jossa polttoaineen lisäesisuodatin | HAMM
Compaction Meter (HCM) | Nopeusmittari | Taajuusnäyttö, värähtely |
Peruutusäänimerkki | Telematiikkaliitäntä | Värähtelyautomatiikka |
Työvalonheittimet | Pyörivä varoitusvalo | Lamppusuojaristikko |
Hydrauliletkusuoja, eturungossa
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