
Tehniskie dati

DV+ 70i VT-S

Tandēma veltņi Sērija DV+
Tandēma veltnis ar vibrācijas bandāžu un riteņu komplektu

H277

BŪTISKIE FAKTI

Augsta blietēšanas kvalitāte, pateicoties optimālam blietēšanas parametra iestatījumam>
Elektroniska mašīnu pārvaldības sistēma „Hammtronic”>
Ekspluatācijas koncepcija „Easy Drive”>
Liela panorāmas skata kabīne ar neierobežota skata koncepciju un brīvu skatu uz bandāžām un būvlaukumu>
Intelektiska ūdens izsmidzināšanas sistēma>
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Svars

Darba svars ar kabīni kg 7595

Maksimālais darba svars kg 10280

Statiskā lineārā slodze,
priekšpuse kg/cm 26,2

Franc. klasifikācija,
vērtība/klase 20,5.9,2/VX1.PLO

Mašīnas izmēri

Kopējais garums mm 4140

Kopējais augstums ar kabīni mm 2960

Iekraušanas augstums, min. mm 2170

Asu attālums mm 3000

Kopējais platums ar kabīni mm 1680

Maksimālais darba platums mm 2770

Kreisās/labās puses ietves
malas klīrenss mm 610/610

Iekšējais pagrieziena rādiuss mm 2800

Bandāžu izmēri

Bandāžas platums, priekšpuse mm 1500

Bandāžas diametrs,
priekšpuse mm 1140

Bandāžas biezums,
priekšpuse mm 17

Bandāžas veids, priekšpuse vienlaidu/dalītas

Veltņa nobīde, pa kreisi/pa
labi mm 1270

Riepu izmēri

Riepu lielums, aizmugure 11.00-20

Platums virs riepām,
aizmugure mm 1490

Riepu skaits, aizmugure 4

Dīzeļdzinējs

Ražotājs KUBOTA

Modelis V3307-CR-T

Cilindri, skaits 4

Jauda, ISO 14396,
kW/PS/apgr./min 55,4/75,3/2200

Jauda, SAE J1349,
kW/HP/apgr./min. 55,4/74,2/2200

Izplūdes gāzu norma EU Stage V / EPA Tier 4

Izplūdes gāzu pēcapstrāde DOC-DPF

Piedziņa

Ātrums, bezpakāpju km/h 0-11,0

Regulēšana, bezpakāpju Hammtronic

Spēja pārvarēt slīpumu,
ar/bez vibrācijas % 35/40

Vibrācija

Vibrācijas frekvence,
priekšpuse, I/II Hz 42/50

Amplitūda, priekšpuse, I/II mm 0,61/0,42

Centrbēdzes spēks,
priekšpuse, I/II kN 68/67

Vadība

Svārstību leņķis +/- ° 4

Vadība, veids Pilnpiedziņa, analogs

Apsmidzināšanas ierīce

Ūdens smidzināšana, veids Spiediens

Tvertnes tilpums/iepildes daudzums

Degvielas tvertne, tilpums L 148

Ūdens tvertne, tilpums L 740

Papildus līdzekļa tvertne,
tilpums L 30

Trokšņa līmenis

Trokšņa jauda LW(A), uzlīme db(A) 104

Izmērītā trokšņa jauda LW(A) db(A) 103

APRĪKOJUMS

12 V kontaktligzdas (dubultās) | 2 lieli darba un atpakaļskata spoguli |
Nolaižama notīrīšanas ierīce | Ekspluatācijas koncepcija Easy Drive |
Uzpilde ar spiedienu no apakšas | Ūdens izsmidzināšana ar spiedienu un
intervāla regulatoru | ECO režīms | Vadītāja pults ar kāpnēm no abām
pusēm | Frekvences regulators | Ūdens izsmidzināšana ar regulējamu
ātrumu | Ātruma iepriekšēja izvēle | Logs kabīnes grīdā priekšpusē un
aizmugurē | Vadītāja pults, kas izolēta no svārstībām | Braukšanas
sliedes nobīde, hidrauliska | Vibrācijas automātika | Ūdens
izsmidzināšanas sistēma ar smidzināšanas ierīci priekšpusē un
aizmugurē | Ūdens filtrēšana (trīskārša) | Ūdens tvertne priekšpusē un
aizmugurē, uzpildāma no abām pusēm | Centrāla ūdens izliešana | CE
atbilstība | ROPS ar metāla aizsargjumtu | Sēdekļa vadības vienības
mehāniskā regulēšana | Darba apgaismojums

PAPILDAPRĪKOJUMS

Apsilde un kondicionēšanas iekārta | Daudzfunkcionāls rokas balsts pa
labi, nolaižams | Sēdekļa vadības vienības elektriskā regulēšana |
Siksnas aizslēga uzraudzība | Radio | HCQ Navigator | Ugunsdzēsis |
Malu uzspiešanas un nogriešanas ierīce | Izkliedētājs | Termiskie aizsegi
| Sala aizsardzības inžekcija | Centrālā ieeļļošanas iekārta | Ierosmes
strāvas filtrēšanas iekārta | „HAMM” blīvuma mērītājs (HCM) | Motora
apturēšanas automātika | „HAMM” temperatūras mērītājs (HTM) |
Telemātikas saskarne | Zibšņu bākuguns | Mobilā aukstumkaste |
Apgaismojums „Coming Home” | akumulatoru izslēgšanas slēdzis |
Ūdens tvertnes vāks, aizslēdzams | Lukturu aizsargrežģis |
Papildspogulis | Bandāžas malas apgaismojums | Bandāžas
apgaismojums | Kameras sistēma
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