
Të dhënat teknike

HD 99 VV

Rula të dyfishtë Seria HD
Rul i dyfishtë me dy shtresa vibruese

H218

PIKAT KRYESORE

Pamje e përkryer mbi makinerinë dhe hapësirën përreth kantierit>
Platformë ergonomike e drejtuesit të mjetit me njësi të rrotullueshme të komandimit të ndenjëses dhe ndenjëse të
konfigurueshme të drejtuesit të mjetit

>

Sistem inteligjent për spërkatjen me ujë>
Nyja e përthyeshme e lëvizshme me 3 pika për shpërndarje të njëtrajtshme të peshës dhe vazhdim të përkryer të drejtë>
Operim i thjeshtë, intuitiv dhe pa të folur>
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Peshat

Pesha operative me baxho kg 9170

Pesha operative, maks. kg 9800

Ngarkesa lineare statike,
përpara/prapa kg/cm 27,7/26,9

Klasifikimi francez, të
dhënat/klasa 22,5/VT1

Përmasat e makinerisë

Gjatësia totale mm 4600

Lartësia totale mm 3050

Lartësia, ngarkesa, min. mm 2660

Baza e volantit mm 3400

Gjerësia totale mm 1810

Gjerësia e punës maks. mm 1780

Lartësia mbi tokë,
majtas/djathtas mm 710/710

Rrezja e kthimit, brenda mm 3961

Përmasat e tamburit

Gjerësia e tamburit,
përpara/prapa mm 1680/1680

Diametri i tamburit,
përpara/prapa mm 1200/1200

Trashësia e tamburit,
përpara/prapa mm 17/17

Lloji i tamburit, përpara I butë

Lloji i tamburit, prapa I butë

Zhvendosje e pistës,
majtas/djathtas mm 100

Motor nafte

Prodhuesi CUMMINS

Lloji 4BT AA 3.9

Numri i cilindrave 4

Fuqia ISO 14396,
kW/PS/rrotullime për minutë 74/100/2200

Fuqia SAE J1349,
kW/HP/rrotullime në minutë 74/99/2200

Standardi i emetimeve CEV III

Mekanizmi i transmisionit

Shpejtësia, marshi i punës km/h 0-7

Shpejtësia, marshi i
transportit km/h 0-14

Aftësia tërheqëse në ngjitje,
me/pa dridhje % 30/40

Dridhje

Frekuenca e dridhjes,
përpara, I/II Hz 42/50

Frekuenca e dridhjes, prapa,
I/II Hz 42/50

Amplituda, përpara, I/II mm 0,66/0,37

Amplituda, prapa, I/II mm 0,66/0,37

Forca centrifugale, përpara,
I/II kN 75/60

Forca centrifugale, prapa, I/II kN 75/60

Drejtimi

Këndi i lëkundjes +/- ° 10

Volanti, lloji Manovrim i artikuluar

Sistemi i sprucimit

Impianti i spërkatësit të ujit,
lloji Trysnia

Kapaciteti i serbatorit/kapaciteti i mbushjes

Serbatori i karburantit,
kapaciteti L 170

Serbatori i ujit, kapaciteti L 700

Niveli i tingullit

Fuqia akustike LW(A), etiketa db(A)

Fuqia akustike LW(A), e matur db(A) 110

PAJISJA

Dorezat për zbrijte | Ndenjëse shoferi me hipje të dyanëshme | Njësi
operimi ndenjëse e rrotullueshme | 1 Levë nisje | Amplitudë e
ndryshueshme: e madhe/e vogël | Vibrim para dhe mbrapa, mund të
aktivizohet në mënyrë të veçuar ose të dyfishtë | Çelësi i shkëputjes së
baterisë | Treguesi i nivelit të ujit | Rripi i sigurimit me mbledhësin e
rripit

PAJISJE OPSIONALE

Pajisja e shtypjes së cepave dhe e prerjes | HAMM Compaction Meter
(HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Ndërfaqja telematike |
Model me para-filtër shtesë karburanti
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