
Tehniskie dati

HD O128V

Tandēma veltņi Sērija HD
Tandēma veltnis ar vibrācijas un oscilācijas bandāžu

H240

BŪTISKIE FAKTI

Vienkārša, intuitīva un no valodas neatkarīga ekspluatācija>
Blietēšana ar oscilāciju>
Braukšanas sliedes nobīde ērtai piebraukšanai un aizbraukšanai, kā arī blietēšanai pie ietves malām>
Izcils skats uz mašīnu un būvlaukumu>
Ergonomiska vadītāja platforma ar grozāmu sēdekļa vadības vienību un regulējamu vadītāja sēdekli>
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Svars

Darba svars ar kabīni kg 12250

Maksimālais darba svars kg 13470

Statiskā lineārā slodze,
priekšpuse/aizmugure kg/cm 31,2/30,7

Franc. klasifikācija,
vērtība/klase 29,4/VT2

Mašīnas izmēri

Kopējais garums mm 5010

Kopējais augstums ar kabīni mm 3220

Iekraušanas augstums, min. mm 2840

Asu attālums mm 3610

Kopējais platums ar kabīni mm 2090

Maksimālais darba platums mm 2080

Kreisās/labās puses ietves
malas klīrenss mm 890/890

Iekšējais pagrieziena rādiuss mm 5310

Bandāžu izmēri

Bandāžu platums,
priekšpuse/aizmugure mm 1980/1980

Bandāžu diametrs,
priekšpuse/aizmugure mm 1400/1400

Bandāžu biezums,
priekšpuse/aizmugure mm 19/20

Bandāžas veids, priekšpuse vienlaidu/nedalītas

Bandāžas veids, aizmugure vienlaidu/nedalītas

Veltņa nobīde, pa kreisi/pa
labi mm 100

Dīzeļdzinējs

Ražotājs DEUTZ

Modelis TCD 2012 L04 2V

Cilindri, skaits 4

Jauda, ISO 14396,
kW/PS/apgr./min 100,0/136,0/2300

Jauda, SAE J1349,
kW/HP/apgr./min. 100,0/134,0/2300

Izplūdes gāzu norma MEE III

Izplūdes gāzu pēcapstrāde -

Piedziņa

Ātrums, darba pārnesums km/h 0-6,2

Ātrums, transportēšanas
pārnesums km/h 0-12,0

Spēja pārvarēt slīpumu,
ar/bez vibrācijas % 30/35

Vibrācija

Vibrācijas frekvence,
priekšpuse, I/II Hz 42/50

Amplitūda, priekšpuse, I/II mm 0,89/0,47

Centrbēdzes spēks,
priekšpuse, I/II kN 186/139

Oscilācija

Oscilācijas spēks, aizmugure,
I/II kN 170/231

Oscilācijas frekvence,
aizmugure, I/II Hz 36/42

Tangenciālā amplitūda,
aizmugure, I/II mm 1,20/1,20

Vadība

Svārstību leņķis +/- ° 9

Vadība, veids Posmveida karkasa vadība

Apsmidzināšanas ierīce

Ūdens smidzināšana, veids Spiediens

Tvertnes tilpums/iepildes daudzums

Degvielas tvertne, tilpums L 185

Ūdens tvertne, tilpums L 900

Trokšņa līmenis

Trokšņa jauda LW(A), uzlīme db(A) 108

Izmērītā trokšņa jauda LW(A) db(A) 106

APRĪKOJUMS

Kāpņu rokturi | Vadītāja pults ar kāpnēm no abām pusēm | 2 vadības
sviras | Pagriežams sēdekļa ekspluatācijas bloks ar roku balstiem un
drošības jostu | Regulējama amplitūda: liela/maza | Vibrācija priekšpusē
un aizmugurē, atsevišķi un dubulti regulējama | Apgaismojuma pakete
ekspluatācijai uz ceļiem un ielām | Akumulatoru izslēgšanas slēdzis |
Ūdens līmeņa rādītājs | Sēdekļa pagriešanas adapteris | Drošības josta
ar savilcēju | Uzkāpšanas rokturi pie vadītāja platformas

PAPILDAPRĪKOJUMS

Kabīne | Apsildes un kondicionēšanas iekārta | „HAMM” blīvuma
mērītājs (HCM) | Spidometrs | Dzinēja pagriezienu skaita mērītājs |
„HAMM” temperatūras mērītājs (HTM) | Telemātikas saskarne |
Vibrācijas automātika | Darba apgaismojums | Zibšņu bākuguns
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