A WIRTGEN GROUP COMPANY

tehnilised andmed

HD 70K

Tandemrullid Seeria HD

H187

Vibrobandaaži ja rattakomplektiga tandemrull

TÄHTSAIMAD OMADUSED
>
>
>
>
>

Ergonoomiline juhiplatvorm koos pööratava istme- ja juhtkonsooliga ja reguleeritava juhiistmega
Lihtne, intuitiivne ja keeleliselt neutraalne käsitsemine
Suurepärane vaade masinale ja ehitusplatsile
Sõiduraja nihe mugavaks kohale- ja ärasõiduks ning tihendamiseks äärekivide servade juures
3-punkti-pendelkäändliigend ühtlaseks kaalujaotuseks ja suurepäraseks otseliikumiseks

HD 70K | TEHNILISED ANDMED

HAMM

TEHNILISED ANDMED HD 70K (H187)
kaalud
töökaal koos kabiiniga

paagi maht / täitekogus
kg

6965

Töökaal koos ROPS
üleveeremiskaitsega

kg

6700

töökaal max.

kg

9410

kg/cm

24,5

staatiline lineaarkoormus, ees
prantsuse klassifikatsioon,
väärtus/klass

L

580

lisandipaagi maht

L

11

müratase LW(A), kleebis

db(A)

106

müratase LW(A), mõõdetud

db(A)

104

müratase

19,5.8,2/VX1.PLO

masina mõõtmed
kogupikkus

mm

4340

kogukõrgus kabiiniga

mm

2940

koorma kõrgus, minim.

mm

2260

teljevahe

mm

3200

kogulaius kabiiniga

mm

1610

maksimaalne töölaius

mm

1570

Kaugus äärekividest,
vasakul/paremal

mm

780/780

seesmine pöörderaadius

mm

4174

bandaaži laius, ees

mm

1500

bandaaži läbimõõt, ees

mm

1140

bandaaži paksus, ees

mm

17

bandaažide mõõtmed

bandaaži liik, ees
rattajooks,vasakule/paremale

veepaagi maht

VARUSTUS
2 sõiduhooba | Lülitatav amplituud: suur/väike | Trepikäsipuud |
Valgustuspakett üldkasutatavatel teedel sõitmiseks | Mõlemalt poolt
ligipääsetav juhikoht | Spidomeeter | Pööratav juhtpultiste | Pööratav,
käetugede ja turvavööga juhtpultiste | Vibratsioonid ees ja taga on
ühekaupa ja topelt lülitatavad

ERIVARUSTUS
Küte ja kliimaseade | Kaitsekatus | Servasurve- ja lõikeseade | Mootori
tahhomeeter | HAMM Temperature Meter (HTM) | Rööpmelaiuse nihke
näidik | Tagurdus-helisignaal | Töövalgustus | Pöördvilkur | Veepaagi
kate, lukustatav

sile/poolitamata
mm

100

rehvide mõõtmed
rehvide suurus, taga
laius rehvide kohal, taga

11.00-20
mm

rehvide arv, taga

1435
4

diiselmootor
tootja

DEUTZ

tüüp

TD 2011 L04 W

silindrite arv

4

võimsus ISO 14396,
kW/PS/p/min

55,4/75,3/2500

võimsus SAE J1349,
kW/HP/p/min

55,4/74,2/2500

Heitgaasinorm

EU Stage IIIA/EPA Tier 3

veoajam
kiirus, töökäigul

km/h

0-6,3

kiirus , transpordikäigul

km/h

0-12,6

%

30/40

Hz

48/58

amplituud ees, I/II

mm

0,63/0,35

tsentrifugaaljõud, ees, I/II

kN

77/63

tõusuvõime vibratsiooniga /
ilma vibratsioonita

vibratsioon
vibratsioonisagedus, ees, I/II

roolimehhanism
pendeldusnurk +/roolimine, liik

°

10
mitte-veoteljega roolimine

vihmutussüsteem
veega vihmutamine, liik

rõhk
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