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Техникалық деректер

HD O90V

Екі жанышқылы жол катоктары Серия HD

H181

Тербелетін және осцилляторлы құрсауы бар екі жанышқылы жол катогы

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
> Тасымалдау мен тасып әкету және жаяужол шетін қысуды жайлы орындау үшін дөңгелектерді жылжытуға
болады.

> Тербелістермен қысу
> Басқару әдісі қарапайым, интуитивтік және жазбаларсыз
> Бұрылу блогы басқару орындықтарымен және реттелетін жүргізуші орындығымен жүргізушінің эргономикалық
платформасы

> Құрылғыға және құрылыс алаңына тамаша көрініс

HD O90V | ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР

HAMM

ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР HD O90V (H181)
Салмақтар

Рульдік басқару

Кабинамен жұмыс салмағы

kg

9180

Тербеліс бұрышы +/-

ROPS бар жұмыс салмағы

kg

8915

Рульдік басқару, түрі

Жұмыс салмағы, мaкс.

kg

11830

Спринклерлік жүйе

kg/cm

27,3/27,4

Статикалық түзу жүктеме,
алды/арты
Француз жіктеуі,
деректер/класс

22,2/VT1

Машина өлшемдері

°

10
Топсалы рульдік басқару

Су спринклері, түрі

Қысым

Бак сыйымдылығы/толық сыйымдылығы
Отын багы, сыйымдылығы

L

185

Су багы, сыйымдылығы

L

700

Жалпы ұзындығы

mm

4600

Дыбыс деңгейі

Кабинамен бірге жалпы
биіктігі

mm

3040

Акустикалық қуат LW(A),
жапсырма

db(A)

107

Акустикалық қуат LW(A),
өлшенген

db(A)

105

Биіктік, жүктеме, мин.

mm

2360

Дөңгелек базасы

mm

3400

Кабинамен жалпы ені

mm

1810

Ең үлкен жұмыс ені

mm

1780

Жаяужол шетін нығыздау,
сол/оң

mm

790/790

Бұрылу радиусы, ішінде

mm

4500

Барабан ені, алды/арты

mm

1680/1680

Барабан диаметрі,
алды/арты

mm

1200/1200

Барабан қалыңдығы,
алды/арты

mm

17/20

Барабан өлшемдері

Барабан түрі, алды

тегіс/бөлінбеген

Барабан түрі, арты

тегіс/бөлінбеген

Жол ауытқуы, сол/оң

mm

100

Дизель моторы
Жасап шығарушы

DEUTZ

Түрі

TCD 2012 L04 2V

Цилиндрлердің саны

ЖАБДЫҚ
2 басқару тұтқасы | Ауыстырып-қосылатын амплитуда: үлкен/кіші |
Тұтқалар | Көпшілік қолданатын жолдарда қолдануға арналған
жарықтандыру топтамасы | Машинистің екі жақты көтергіші бар
платформасы | Айналдыра басқару блогымен жарақталған
отырғыштар | Жүргізушінің шынтақ таяныштары мен қауіпсіздік
белдігі бар, айналдыра басқару блогымен жарақталған отырғышы |
Алды мен артынан тербелу, дара және қосарлы ауыстырып-қосқыш

ҚОСЫМША ЖАБДЫҚ
Кондиционер | Бейнетіркеуіш | | Қорғаушы жаппа | Жиектерді
қиюға және кесуге арналған құрылғы | Жиілік реттегіші | HCQ
компрессометрі | Спидометр | Артқы жұрістің дыбыстық сигналы |
Интеграцияланған коммуникациялар жүйесінің интерфейсі |
Автоматты тербелістер | Жұмыс жарығы | Жыпылықтайтын
төбешам | Құлыптау құрылғысы |

4

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

100,0/136,0/2300

Қуат деңгейі SAE J1349,
кВт/HP/айналым/минут

100,0/134,0/2300

Елдерінің пайдаланылған
газдар құрамының

ЕС IIIА/EPA Tier 3

Жетек
Жылдамдық, жұмыс тісті
доңғалағы

km/h

0-7,4

Жылдамдық, тасымалдау
тісті доңғалағы

km/h

0-14,8

Жоғары шығу мүмкіндігі,
вибрация қосулы/өшірулі

%

30/40

Вибрация
Вибрация жиілігі, алды, I/II

Hz

42/50

Амплитуда, алды, I/II

mm

0,66/0,37

Центрифугалық күш, алды,
I/II

kN

75/60

Тербеліс күші, арты, I/II

kN

92/128

Тербеліс жиілігі, арты, I/II

Hz

33/39

mm

1,25/1,25

Тербеліс

Тангенстік амплитуда, арты,
I/II
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