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Екі жанышқылы жол катоктары Серия DV+
Тербелетін екі құрсауы бар екі жанышқылы жол катогы

H277

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Құрсау мен құрылыс алаңына визуалды қарау және ашық көрініс тұжырымдамасымен ірі габаритті панорамалық
кабина

>

Қысудың оңтайлы параметрлерін реттеуге болатындықтан қысудың жоғары сапасы>
Бағдарламаланатын суару жүйесі>
Easy Drive басқару тұжырымдамасы>
Хаммтроник құрылғысымен электрондық басқару>
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Салмақтар

Кабинамен жұмыс салмағы kg 7785

Жұмыс салмағы, мaкс. kg 10460

Статикалық түзу жүктеме,
алды/арты kg/cm 26,2/26,7

Француз жіктеуі,
деректер/класс 20,5/VT1

Машина өлшемдері

Жалпы ұзындығы mm 4140

Кабинамен бірге жалпы
биіктігі mm 2960

Биіктік, жүктеме, мин. mm 2170

Дөңгелек базасы mm 3000

Кабинамен жалпы ені mm 1680

Ең үлкен жұмыс ені mm 2770

Жаяужол шетін нығыздау,
сол/оң mm 610/610

Бұрылу радиусы, ішінде mm 2800

Барабан өлшемдері

Барабан ені, алды/арты mm 1500/1500

Барабан диаметрі,
алды/арты mm 1140/1140

Барабан қалыңдығы,
алды/арты mm 17/17

Барабан түрі, алды тегіс/бөлінген

Барабан түрі, арты тегіс/бөлінген

Жол ауытқуы, сол/оң mm 1270

Дизель моторы

Жасап шығарушы KUBOTA

Түрі V3307-CR-T

Цилиндрлердің саны 4

Номинал қуаты ISO 14396,
кВт/руль
гидрокүшейткіші/айн.-мин

55,4/75,3/2200

Қуат деңгейі SAE J1349,
кВт/HP/айналым/минут 55,4/74,2/2200

Елдерінің пайдаланылған
газдар құрамының EU Stage V / EPA Tier 4

Өңдеуден кейінгі шыққан
газ DOC-DPF

Жетек

Жылдамдық, шексіз
айнымалы km/h 0-11,0

Реттеу, шексіз айнымалы Hammtronic

Жоғары шығу мүмкіндігі,
вибрация қосулы/өшірулі % 35/40

Вибрация

Вибрация жиілігі, алды, I/II Hz 42/50

Вибрация жиілігі, арты, I/II Hz 42/50

Амплитуда, алды, I/II mm 0,61/0,42

Амплитуда, арты, I/II mm 0,61/0,42

Центрифугалық күш, алды,
I/II kN 68/67

Центрифугалық күш, арты,
I/II kN 68/67

Рульдік басқару

Рульдік басқару, түрі Барлық доңғалақ, аналог

Спринклерлік жүйе

Су спринклері, түрі Қысым

Бак сыйымдылығы/толық сыйымдылығы

Отын багы, сыйымдылығы L 148

Су багы, сыйымдылығы L 740

Дыбыс деңгейі

Акустикалық қуат LW(A),
жапсырма db(A) 104

Акустикалық қуат LW(A),
өлшенген db(A) 103

ЖАБДЫҚ

12 В розеткалар (екі сатылы) | 2 үлкен жұмыс айнасы және артқы
көрініс айнасы | Қайырмалы шыны тазартқыш | Easy Drive басқару
тұжырымдамасы | Төменнен қысым беру арқылы жанармай құю |
Сумен жабдықтаудың интервалдарды ауыстырып-қосқышы бар
қысымды жүйесі | ЕСО режимі | Машинистің екі жақты көтергіші бар
платформасы | Жиілік реттегіші | Жылдамдығы реттелетін суару
жүйесі | Жылдамдықты алдын ала таңдау | Алды мен артындағы,
кабинаның еденінен басталатын терезелер | Машинистің
тербелмелі платформасы | Шынжыр табан, гидравликалық |
Автоматты тербеліс | Алды-артынан бүрку арқылы суландыру жүйесі
| Суды сүзгіден өткізу (үш сатылы) | Алды мен артындағы су құятын
сұйыққойма, екі жақтан толтырылады | Ортаңғы суағар | CE
таңбалауына сәйкестік | Металл қорғаныш қалқасы бар ROPS
қауіпсіздік жүйесі | Орындықпен басқару блогын механикалық
реттеу | Жұмыс жарығы

ҚОСЫМША ЖАБДЫҚ

Жылыту және кондиционерлеу | Оң жақ көп функционалды шынтақ
тіреуіш, жиналмалы | Орындықпен басқару блогын электрлік реттеу
| Қауіпсіздік белдігінң құлпын бақылау | Радио | HCQ Navigator |
Өрт сөндіргіш | Жиектерді қиюға және кесуге арналған құрылғы |
Құм шашқыш | Антифриз енгізу | Орталықтандырылған майлау
жүйесі | Байпастық сүзгі | HAMM Compaction Meter (HCM) |
Қозғалтқышты автоматты тоқтату жүйесі | HAMM Temperature Meter
(HTM) | Интеграцияланған коммуникациялар жүйесінің интерфейсі |
Жыпылықтайтын төбешам | Мобильді тоңазытқыш | Негізгі
жарықтың түсуі | Аккумулятор батареясының ажыратқышы | Суға
арналған бактың құлыпталатын қақпағы | Шамның қорғаныш
торшасы | Қосалқы айна | Бандаждың оқасын жарықтандыру |
Бандажды жарықтандыру | Камералар жүйесі
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