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Техникалық деректер

3412 VIO

Топырақ катоктары Серия 3000

H180

Тегістегіш VIO құрсауы бар топырақ катогы

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
>
>
>
>

VIO қысу жүйесі - діріл және тербеліс
Жоғары сызықтық жүктеме мен жоғары амплитудаға байланысты жоғары қысымды күш
Керемет созылу мен сығылу үшін бұрылысқа арналған 3 нүктелі теңселмелі топса
Бұрылу блогы басқару орындықтарымен, реттелетін жүргізуші орындығымен және меңгерікпен басқарудың
қайырмалы бағанасымен жүргізушінің эргономикалық платформасы

> Басқару әдісі қарапайым, интуитивтік және жазбаларсыз

3412 VIO | ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР

HAMM

ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР 3412 VIO (H180)
Салмақтар

Вибрация

Кабинамен жұмыс салмағы

kg

11925

Амплитуда, вибрация

mm

1,89

ROPS бар жұмыс салмағы

kg

11705

Центрифугалық күш, вибр.

kN

279

Кабинасыз, ROPS жоқ негізгі
салмақ

kg

11255

Тербеліс

Жұмыс салмағы, мaкс.

kg

14990

Тербеліс күші

kN

230

Оқпан жүктемесі, алды/арты

kg

6425/5500

Тербеліс жиілігі

Hz

30

kg/cm

30,0

mm

1,74

Статикалық түзу жүктеме,
алды
Француз жіктеуі,
деректер/класс
Әр шинадағы жүктеме, арты

41,2/VM3

Тангенстік амплитуда,
тербеліс

Рульдік басқару
Тербеліс бұрышы +/-

°

10

kg

2750

Жалпы ұзындығы

mm

5705

Отын багы, сыйымдылығы

Кабинамен бірге жалпы
биіктігі

mm

2990

Дыбыс деңгейі

ROPS бар жалпы биіктігі

mm

2945

Акустикалық қуат LW(A),
жапсырма

db(A)

108

Биіктік, жүктеме, мин.

mm

2325

Дөңгелек базасы

mm

3015

Акустикалық қуат LW(A),
өлшенген

db(A)

105

Кабинамен жалпы ені

mm

2250

Ең үлкен жұмыс ені

mm

2140

Жерден биіктігі, ортасы

mm

375

Жаяужол шетін нығыздау,
сол/оң

mm

465/465

Бұрылу радиусы, ішінде

mm

3690

Алдыңғы/артқы асылма
бұрышы

°

31/34

Машина өлшемдері

Топсалы рульдік басқару

Бак сыйымдылығы/толық сыйымдылығы

Барабан өлшемдері
Барабан ені, алды

mm

2140

Барабан диаметрі, алды

mm

1504

Барабан қалыңдығы, алды

mm

30

Барабан түрі, алды

Біркелкі

Доңғалақ өлшемдері
Шиналардың өлшемі, арты
Шиналардың ені, арты

Рульдік басқару, түрі

AW 23.1-26 12 PR
mm

Шиналар саны, арты

2130
2

Дизель моторы
Жасап шығарушы

DEUTZ

Түрі

TCD 2012 L04 2V

Цилиндрлердің саны

4

Номинал қуаты ISO 14396,
кВт/руль
гидрокүшейткіші/айн.-мин

100,0/136,0/2300

Қуат деңгейі SAE J1349,
кВт/HP/айналым/минут

100,0/134,0/2300

Елдерінің пайдаланылған
газдар құрамының

ЕС IIIА/EPA Tier 3

290

ЖАБДЫҚ
2 шынтақ таяныш | 3 нүктелі руль бұрылысы | Реттелетін шыны
тазартқыш | Индикаторлары, жарықтамалық бақылау аспаптары
мен ауыстырып-қосқышы бар аспаптар тақтасы | Жетекші
доңғалақтар жетектің және кептелуге қарсы тетіктің автоматты
түрде реттелуі | Батареяны ағытып алуға арналған кілт | Рульмен
басқару бағанындағы берілістерді ауыстырып-қосу тетігін басқару
жетегінің көмегімен басқару | Машинистің екі жақты көтергіші бар
платформасы | Айналым санын таңдау | Гидростатикалық рульдік
басқару | Машинистің тербелмелі платформасы | Барлық
доңғалақтарға арналған сатысыз гидростатикалық жетек

ҚОСЫМША ЖАБДЫҚ
Автономды жылыту жүйесі | | Бейнетіркеуіш | HCQ Navigator |
Қорғаушы жаппа | Тегістегіш құралдың педальдері | Жанармайды
алдын ала тазартатын қосымша сүзгісі бар конструкция | HAMM
Compaction Meter (HCM) | Спидометр | Жиілік индикаторы,
вибрация | Артқы жұрістің дыбыстық сигналы | Интеграцияланған
коммуникациялар жүйесінің интерфейсі | Жұмыс жарығы |
Жыпылықтайтын төбешам | Жарықтандыру блогына арналған
қорғаныш торшасы | Алдыңғы шинадағы шлангінің гидравликалық
қорғанышы |

Жетек
Жылдамдық, жұмыс тісті
доңғалағы

km/h

0-3,7/0-5,4/0-6,0

Жылдамдық, тасымалдау
тісті доңғалағы

km/h

0-11,7

Жоғары шығу мүмкіндігі,
вибрация қосулы/өшірулі

%

54/59
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