
Технически данни

HD 138

Тандемни валяци Серия HD
Тандемен валяк с два вибрационни бандажа

H240

АКЦЕНТИ

Изместване на следата за комфортно приближаване и отдалечаване и уплътняване на ръбове на бордюри>
Превъзходна видимост към машината и обекта>
3-точков чупещ се шарнир за равномерно разпределение на тежестта и превъзходно движение направо>
Лесно, интуитивно и езиково неутрално обслужване>
Ергономична платформа на водача с въртящ се модул за обслужване на седалката и регулируема седалка на
водача

>
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Тегла

Работно тегло с кабина kg 13820

Работно тегло макс. kg 14610

Статично линейно
натоварване, отпред/отзад kg/cm 32,5/32,0

Френска класификация,
величина/клас 27,8/VT1

Габаритни размери на машината

Обща дължина mm 5010

Обща височина с кабина mm 3220

Височина на натоварване,
миним. mm 2840

Междуосово разстояние mm 3610

Обща ширина с кабина mm 2250

Максимална работна
ширина mm 2240

Разстояние до бордюра,
вляво/ вдясно mm 890/890

Радиус на завъртане по оста
на следата на предното
вътрешно колело

mm 5230

Размери на бандажите

Ширина на бандажа,
отпред/отзад mm 2140/2140

Диаметър на бандажа,
отпред/отзад mm 1400/1400

Дебелина на бандажа,
отпред/отзад mm 27/27

Тип бандаж, отпред гладък/неразделен

Тип бандаж, отзад гладък/неразделен

Промяна на траекторията
(изместване на следата),
вляво/вдясно

mm 100

Дизелов двигател

Производител DEUTZ

Тип TCD 2012 L04 2V

Брой на цилиндрите 4

Мощност ISO 14396,
kW/PS/UpM 100,0/136,0/2300

Leistung SAE J1349,
kW/HP/UpM 100,0/134,0/2300

Ниво отр. газове MEE III

Допълнителна обработка
отработени газове -

Задвижващ механизъм

Работна скорост km/h 0-6,2

Транспортна скорост km/h 0-12,3

Способност за изкачване по
наклони, с/без вибрация % 30/35

Вибрация

Вибрационна честота,
отпред, I/II Hz 42/50

Вибрационна честота,
отзад, I/II Hz 42/50

Амплитуда, отпред, I/II mm 0,81/0,41

Амплитуда, отзад, I/II mm 0,81/0,41

Вибрация

Центробежна сила, отпред,
I/II kN 186/139

Центробежна сила, отзад,
I/II kN 186/139

Кормилно управление

Ъгъл на люлеене +/- ° 9

Кормилно управление, тип Шарнирно (съчленено)
кормилно управление

Оросителна система

Водно оросяване, тип Налягане

Вместимост на резервоара/ капацитет

Резервоар за гориво,
вместимост L 185

Резервоар за вода,
вместимост L 900

Ниво на шум

Акустична мощност LW(A),
стикер db(A) 108

Акустична мощност LW(A),
измерена db(A) 106

ОБОРУДВАНЕ

Ръкохватки на стълбите | Операторска кабина със стълби от двете
страни | 2 лоста за управление | Въртящ се модул за обслужване на
седалката с подлакътници и предпазен колан | Превключване на
амплитудата: голяма/малка | Вибрация отпред и отзад, с включване
поотделно и и двете | Пакет светлини за експлоатация по
обществени пътища | Прекъсвач на акумулатора | Индикация на
нивото на водата | Адаптер за въртене на седалката | Предпазен
колан с механизъм за автоматично развиване | Ръкохватки за
качване на операторската кабина

СПЕЦИАЛНО ОБОРУДВАНЕ

Кабина | Отоплителна и климатична инсталация | HAMM
измервател на уплътняването (HCM) | Скоростомер | Измерване на
оборотите на двигателя | HAMM измервател на температурата
(НТМ) | Телематик интерфейс | Вибрационна автоматика | Работно
осветление | Въртяща се сигнална лампа
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