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TÄHTSAIMAD OMADUSED

Kõrge tihenduskvaliteet tänu tihendusparameetrite optimaalsele seadistusele>
Elektrooniline masina juhtseade Hammtronic>
Easy Drive käsitsemiskontseptsioon>
Avar panoraamvaatega kabiin tagab vaba vaate lintidele ja ehitusplatsile>
Intelligentne pinnaseniisutussüsteem>
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kaalud

töökaal koos kabiiniga kg 7595

töökaal max. kg 10280

staatiline lineaarkoormus, ees kg/cm 26,2

prantsuse klassifikatsioon,
väärtus/klass 20,5.9,2/VX1.PLO

masina mõõtmed

kogupikkus mm 4140

kogukõrgus kabiiniga mm 2960

koorma kõrgus, minim. mm 2170

teljevahe mm 3000

kogulaius kabiiniga mm 1680

maksimaalne töölaius mm 2770

Kaugus äärekividest,
vasakul/paremal mm 610/610

seesmine pöörderaadius mm 2800

bandaažide mõõtmed

bandaaži laius, ees mm 1500

bandaaži läbimõõt, ees mm 1140

bandaaži paksus, ees mm 17

bandaaži liik, ees sile/poolitatud

rattajooks,vasakule/paremale mm 1270

rehvide mõõtmed

rehvide suurus, taga 11.00-20

laius rehvide kohal, taga mm 1490

rehvide arv, taga 4

diiselmootor

tootja KUBOTA

tüüp V3307-CR-T

silindrite arv 4

võimsus ISO 14396,
kW/PS/p/min 55,4/75,3/2200

võimsus SAE J1349,
kW/HP/p/min 55,4/74,2/2200

Heitgaasinorm EU Stage V / EPA Tier 4

heitgaasi järelkäitlus DOC-DPF

veoajam

kiirus, astmevaba km/h 0-11,0

reguleerimine, sujuv Hammtronic

tõusuvõime vibratsiooniga /
ilma vibratsioonita % 35/40

vibratsioon

vibratsioonisagedus, ees, I/II Hz 42/50

amplituud ees,  I/II mm 0,61/0,42

tsentrifugaaljõud, ees, I/II kN 68/67

roolimehhanism

pendeldusnurk +/- ° 4

roolimine, liik kõik rattad, analoog

vihmutussüsteem

veega vihmutamine, liik rõhk

paagi maht / täitekogus

kütusepaak, maht L 148

paagi maht / täitekogus

veepaagi maht L 740

lisandipaagi maht L 30

müratase

müratase LW(A), kleebis db(A) 104

müratase LW(A), mõõdetud db(A) 103

VARUSTUS

12 V pistikupesa (2 tk) | 2 suurt töö- ja tahavaatepeeglit |
Eemalepööratav kaabits | Easy Drive käsitsemiskontseptsioon |
Survetankimine altpoolt | Intervalllülitiga surveveepihustus | ECO-režiim
| Mõlemalt poolt ligipääsetav juhikoht | Sageduse regulaator |
Kiirusega reguleeritav veepihustus | Kiiruse eelvalik | Kabiinipõranda
aken ees ja taga | Vibroeraldatud juhikoht | Hüdrauliline rööpme nihe |
Vibratsiooniautomaatika | Vee pihustamissüsteem esimese ja tagumise
pihustamisliistuga | Vee filtreerimine (3-kordne) | Kahepoolselt täidetav
veepaak ees ja taga | Keskne vee väljalaskekraan | CE-vastavustunnistus
| Metallist kaitsekatusega turvakaar (ROPS) | Istme käsitsusploki ja
juhtkonsooli mehhaaniline reguleerimine | Töövalgustus

ERIVARUSTUS

Küte ja kliimaseade | Mitmeotstarbeline käetugi paremal,
eemalepööratav | Istme käsitsusploki ja juhtkonsooli elektriline
reguleerimine | Turvavöö luku järelevalve | Raadio | HCQ Navigator |
Tulekustuti | Servasurve- ja lõikeseade | Puistematerjali laotur |
Termopõlled | Külmumiskaitse-sissepritse | Keskmäärimissüsteem |
Möödavoolu filtrisüsteem | HAMM Compaction Meter (HCM) | Mootori
seiskamisautomaatika | HAMM Temperature Meter (HTM) |
Telemaatikaliides | Pöördvilkur | Mobiilne külmik | Coming Home
valgustus | Aku lahklüliti | Veepaagi kate, lukustatav | Lambikaitsevõre
| Lisapeegel | Bandaažiservavalgustus | Bandaaživalgustus |
Kaamerasüsteem
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