
tehnilised andmed

HD 99i VV

Tandemrullid Seeria HD
Kahe vibrobandaažiga tandemrull

H280

TÄHTSAIMAD OMADUSED

Võimas ja keskkonnasõbralik CEV IV mootoritehnoloogia>
3-punkti-pendelkäändliigend ühtlaseks kaalujaotuseks ja suurepäraseks otseliikumiseks>
Lihtne hooldatavus>
Intuitiivne ja keeleneutraalne töö>
Ergonoomiline juhi statiiv>
Suurepärane vaade masinale ja ehitusplatsile>
Intelligentne pinnaseniisutussüsteem>
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kaalud

töökaal koos päikesekatusega kg 9070

töökaal max. kg 9530

telje koormus ees/taga kg 4610/4460

staatiline lineaarkoormus,
ees/taga kg/cm 27,4/26,5

prantsuse klassifikatsioon,
väärtus/klass 22,3/VT1

masina mõõtmed

kogupikkus mm 4810

kogukõrgus mm 3027

koorma kõrgus, minim. mm 2660

teljevahe mm 3510

kogulaius mm 1828

maksimaalne töölaius mm 1780

kliirens, keskel mm 343

Kaugus äärekividest,
vasakul/paremal mm 705/705

seesmine pöörderaadius mm 4151

bandaažide mõõtmed

bandaaži laius, ees/taga mm 1680/1680

bandaaži läbimõõt, ees/taga mm 1200/1200

bandaaži paksus, ees/taga mm 17/17

bandaaži liik, ees sile

bandaaži liik, taga sile

rattajooks,vasakule/paremale mm 100

diiselmootor

tootja JOHN DEERE

tüüp EWX 2.9

silindrite arv 3

võimsus ISO 14396,
kW/PS/p/min 55/75/2200

võimsus SAE J1349,
kW/HP/p/min 55/74/2200

Heitgaasinorm CEV IV

heitgaasi järelkäitlus DOC-DPF

veoajam

kiirus, töökäigul km/h 0-7

kiirus , transpordikäigul km/h 0-13,8

tõusuvõime vibratsiooniga /
ilma vibratsioonita % 30/40

vibratsioon

vibratsioonisagedus, ees, I/II Hz 42/50

vibratsioonisagedus, taga, I/II Hz 42/50

amplituud ees,  I/II mm 0,66/0,37

amplituud taga, I/II mm 0,66/0,37

tsentrifugaaljõud, ees, I/II kN 75/60

tsentrifugaaljõud, taga, I/II kN 75/60

roolimehhanism

pendeldusnurk +/- ° 10

roolimine, liik mitte-veoteljega roolimine

vihmutussüsteem

veega vihmutamine, liik rõhk

paagi maht / täitekogus

kütusepaak, maht L 156

veepaagi maht L 700

müratase

müratase LW(A), kleebis db(A) -

müratase LW(A), mõõdetud db(A) 104

VARUSTUS

Trepikäsipuud | Mõlemalt poolt ligipääsetav juhikoht | Pööratav
juhtpultiste | 1 sõiduhoob | Lülitatav amplituud: suur/väike |
Vibratsioonid ees ja taga on ühekaupa ja topelt lülitatavad | Aku
lahklüliti | Veetaseme näidik | Pingutusrulliga turvavöö | Plastist
kaitsekatus, klaaskiuga tugevdatud ja kokkupandav

ERIVARUSTUS

 |  |  | Servasurve- ja lõikeseade | Lõikeketas | Spidomeeter | HAMM
Temperature Meter (HTM) |  | Pöördvilkur
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