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Grunto volai Serija 3000
Grunto volas su lygiu būgnu

H176

PARYŠKINTA INFORMACIJA

Ergonomiška vairuotojo platforma su pasukamos sėdynės valdymo bloku, reguliuojama vairuotojo sėdyne ir
pakreipiama vairo kolonėle

>

Paprastas, intuityvus ir kalbos atžvilgiu neutralus valdymas>
Didelis tankinimo našumas dėl didelės linijinės apkrovos ir didelių amplitudžių>
Puikus mašinos ir statybvietės matomumas>
3 taškų lankstinė jungtis, užtikrinanti puikų sukibimą ir pravažumą>
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Masės

Darbinė masė su kabina kg 17825

Darbinė masė su ROPS kg 17605

Maks. darbinė masė kg 21420

Ašies apkrova, priekyje / gale kg 10785/7040

Statinė linijinė apkrova
priekyje kg/cm 48,6

Pranc. klasifikacija, reikšmė /
klasė 68,73/VM4

Mašinos matmenys

Bendras ilgis mm 6210

Bendras aukštis su kabina mm 2980

Krovimo aukštis, min. mm 2325

Atstumas tarp ašių mm 3165

Bendras plotis su kabina mm 2390

Kelio prošvaisa, centre mm 425

Vidinis ratų posūkio spindulys mm 4180

Nuolydžio kampas, priekyje /
gale ° 34/27

Būgno matmenys

Būgno plotis, priekyje mm 2220

Būgno skersmuo, priekyje mm 1600

Būgno storis, priekyje mm 45

Būgno tipas, priekyje lygus

Padangų matmenys

Galinių padangų dydis AW 23.1-26 12 PR

Dyzelinis variklis

Gamintojas DEUTZ

Tipas TCD 2012 L06 2V

Cilindrų skaičius 6

Galia ISO 14396, kW/PS/s. per
min. 155,0/210,8/2300

Galia SAE J1349, kW/HP/s. per
min. 155,0/207,7/2300

Išmetamųjų dujų standartas ES IIIA etapas / JAV AAA 3
pakopa

Judėjimo pavara

Greitis, darbo etapas km/h 0-4,2/0-5,6/0-6,7

Greitis, transportavimo etapas km/h 0-11,4

Gebėjimas važiuoti įkalne su
(be) vibracijos % 48/53

Vibracija

Vibracijos dažnis, priekyje, I/II Hz 27/30

Amplitudė, priekyje, I/II mm 2,00/1,19

Išcentrinė jėga, priekyje, I/II kN 331/243

Vairavimas

Sukimo kampas +/- ° 10

Vairavimas, tipas Lankstinio rėmo valdymas

Bako talpa / pripildymo lygis

Degalų bakas, talpa L 290

Triukšmo lygis

Akustinis triukšmas LW(A),
lipdukas db(A) 105

Triukšmo lygis

Akustinis triukšmas LW(A),
išmatuotas db(A) 103

ĮRANGA

2 ranktūriai | 3 taškų šarnyrinė jungtis | Reguliuojamas nubrauktuvas |
Valdymo skydelis su ekranais, indikatoriais ir jungikliais | Automatinė
sukibimo kontrolė ir apsaugos nuo slydimo sistema | Baterijos
grandinės pertraukiklis | Operatoriaus pultas su vairo kolonėlės
reguliavimo funkcija | Vairuotojo vieta su įlipimo iš dviejų pusių vietomis
| Greičio reguliatorius | Hidrostatinis vairo mechanizmas | Nuo
vibracijos izoliuota operatoriaus platforma | Bepakopė visų ratų
hidrostatinė pavara | Įlipimo rankenos prie vairuotojo platformos |
Stūmimo kaušas

SPECIALI ĮRANGA

ROPS, standi | Autonominis šildytuvas | Radijas | Apsauginis stogas |
Vibrovolas | Įranga su papildomu degalų priešfiltriu | „HAMM
Compaction Meter“ (HCM) | Greičio matuoklis | Dažnio rodmuo,
vibracija | Atbulinės eigos garsinis signalas | Vibracijos automatika |
Prietaisų skydelio apšvietimas | Besisukantis įspėjamasis žibintas |
Apšvietimo paketo apsauginės grotelės | Žarnų apsauga
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