
Techniniai duomenys

DV+ 70i VV-S

Tandeminiai volai Serija DV+
Tandeminis volas su dviem vibraciniais būgnais

H277

PARYŠKINTA INFORMACIJA

Erdvi panoraminė kabina, užtikrinanti gerą matomumą, kad aiškiai matytumėte būgnus ir statybvietę>
Aukšta tankinimo kokybė dėl optimaliai sureguliuotų tankinimo parametrų>
Išmani vandens purškimo sistema>
Valdymo sistema „Easy Drive“>
Elektroninė mašinos valdymo sistema „Hammtronic“>
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Masės

Darbinė masė su kabina kg 7785

Maks. darbinė masė kg 10460

Statinė linijinė apkrova,
priekyje / gale kg/cm 26,2/26,7

Pranc. klasifikacija, reikšmė /
klasė 20,5/VT1

Mašinos matmenys

Bendras ilgis mm 4140

Bendras aukštis su kabina mm 2960

Krovimo aukštis, min. mm 2170

Atstumas tarp ašių mm 3000

Bendras plotis su kabina mm 1680

Didžiausias darbinis plotis mm 2770

Prošvaisa, kairėje ir dešinėje mm 610/610

Vidinis ratų posūkio spindulys mm 2800

Būgno matmenys

Būgno plotis, priekyje / gale mm 1500/1500

Būgno skersmuo, priekyje /
gale mm 1140/1140

Būgno storis, priekyje, gale mm 17/17

Būgno tipas, priekyje lygus/padalintas

Būgno tipas, gale lygus/padalintas

Vėžių poslinkis, kairėje /
dešinėje mm 1270

Dyzelinis variklis

Gamintojas KUBOTA

Tipas V3307-CR-T

Cilindrų skaičius 4

Galia ISO 14396, kW/PS/s. per
min. 55,4/75,3/2200

Galia SAE J1349, kW/HP/s. per
min. 55,4/74,2/2200

Išmetamųjų dujų standartas EU Stage V / EPA Tier 4

Išmetamųjų dujų apdorojimas DOC-DPF

Judėjimo pavara

Greitis, nuoseklus km/h 0-11,0

Reguliavimas, nuoseklus Hammtronic

Gebėjimas važiuoti įkalne su
(be) vibracijos % 35/40

Vibracija

Vibracijos dažnis, priekyje, I/II Hz 42/50

Vibracijos dažnis, gale, I/II Hz 42/50

Amplitudė, priekyje, I/II mm 0,61/0,42

Amplitudė, gale, I/II mm 0,61/0,42

Išcentrinė jėga, priekyje, I/II kN 68/67

Išcentrinė jėga, gale, I/II kN 68/67

Vairavimas

Sukimo kampas +/- ° 4

Vairavimas, tipas Visų ratų pavara, analoginė

Drėkinimo sistema

Drėkinimas vandeniu, tipas Slėgis

Bako talpa / pripildymo lygis

Vandens bakas, talpa L 740

Triukšmo lygis

Akustinis triukšmas LW(A),
lipdukas db(A) 104

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

ĮRANGA

12 V lizdai (dvigubi) | 2 dideli darbo ir galinio vaizdo veidrodžiai |
Užlenkiamas nubrauktuvas | Valdymo koncepcija „Easy Drive“ | Slėginė
pripildymo iš apačios sistema | Slėginė vandens purkštuvų sistema su
intervalo jungikliu | „EKO“ režimas | Vairuotojo vieta su įlipimo iš dviejų
pusių vietomis | Dažnio reguliatorius | Reguliuojamo greičio vandens
purškimo sistema | Greičio reguliatorius | Kabinos grindų langai
priekyje ir gale | Nuo vibracijos izoliuota operatoriaus platforma | Vėžės
keitimo įtaisas, hidraulinis | Vibracijos automatika | Vandens purkštuvų
sistema su purškimo juosta priekyje ir gale | Vandens filtravimas
(trigubas) | Vandens bakas priekyje ir gale, užpildomas iš abiejų pusių |
Centrinis vandens išleidimo mazgas | CE atitiktis | ROPS kabina su
metaliniu apsauginiu stogu | Mechaninis sėdynės valdymo bloko
nustatymas | Prietaisų skydelio apšvietimas

SPECIALI ĮRANGA

Šildymas ir kondicionierius | Daugiafunkcis ranktūris dešinėje,
atlenkiamasis | Elektrinis sėdynės valdymo bloko nustatymas | Saugos
diržo sagties kontrolė | Radijas | „HCQ Navigator“ | Gesintuvas |
Briaunų prispaudimo ir nupjovimo įtaisas | Skaldos barstytuvas |
Antifrizo įpurškiklis | Centralizuota tepimo sistema | Šalutinės srovės
filtravimo sistema | „HAMM Compaction Meter“ (HCM) | Variklio
sustabdymo automatika | „HAMM Temperature Meter“ (HTM) |
Telematikos sąsaja | Besisukantis įspėjamasis žibintas | Mobilusis
aušintuvas | Apšvietimas „Coming Home“ | Baterijos grandinės
pertraukiklis | Vandens rezervuaro dangtis, rakinamasis | Apsauginės
žibintų grotelės | Papildomas veidrodėlis | Būgno krašto apšvietimas |
Būgno apšvietimas | Kameros sistema
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