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ข้อมูลทางเทคนิค

HD+ 120 VV

ลูกกลิ้งแบบสองล้อในแนวเดียวกัน ซีรี่ส์ HD+

ลูกกลิ้งแบบสองล้อในแนวเดียวกันพร้อมดรัมแบบสั่นสะเทือนสองตัว

H259

ไฮไลท์
>
>
>
>
>

การใช้งานที่เรียบง่าย ใช้งานง่าย และไม่จำเป็นต้องใช้คำอธิบาย

ความเฉของช่องทางสำหรับการขับขี่เข้าและออก และการบีบอัดที่ขอบ

ข้อต่อเดือยหมุนแบบ 3 จุดสำหรับการกระจายน้ำหนักที่สม่ำเสมอและการวิ่งทางตรงที่ดีเยี่ยม
มุมมองที่ยอดเยี่ยมบนเครื่องจักรและสถานที่ก่อสร้าง
ชุดควบคุมสำหรับที่นั่งที่สามารถเลื่อนและหมุนได้

HD+ 120 VV | ข้อมูลทางเทคนิค

HAMM

ข้อมูลทางเทคนิค HD+ 120 VV (H259)
น้ำหนัก
น้ำหนักขณะทำงานรวมห้องควบคุม
น้ำหนักเมื่อใช้ร่วมกับ ROPS
น้ำหนักขณะทำงาน, สูงสุด
โหลดแบบ Static Linear,
หน้า/หลัง
ระบบการจำแนกแบบ French,
ข้อมูล/คลาส
ขนาดเครื่องจักร
ความสูงทั้งหมดรวมห้องควบคุม
ความสูง, การโหลด, นาที
ฐานล้อ
ความกว้างทั้งหมดรวมห้องควบคุม
ความกว้างสูงสุดในการทำงาน
ระยะห่างจากพื้น, ซ้าย/ขวา
รัศมีการเลี้ยว, ภายใน
ขนาดของดรัม
ความกว้างของดรัม,
ด้านหน้า/ด้านหลัง
เส้นผ่าศูนย์กลางดรัม,
ด้านหน้า/ด้านหลัง
ความหนาของดรัม,
ด้านหน้า/ด้านหลัง
ประเภทดรัม, ด้านหน้า
ประเภทดรัม, ด้านหลัง
ออฟเซ็ตสายพาน, ซ้าย / ขวา
เครื่องยนต์ดีเซล
ผู้ผลิต
ประเภท
จำนวนกระบอกสูบ
อัตราไฟฟ้า ISO 14396,
kW/PS/รอบต่อนาที
พลังงาน SAE J1349,
kW/HP/รอบต่อนาที
มาตรฐานไอเสีย

แรงขับ
ความเร็ว, เกียร์ในการทำงาน
ความเร็ว, เกียร์ในการขนส่ง
ระบบควบคุม ปรับได้อย่างต่อเนื่อง
ความสามารถในการปีน, เปิด/ปิด
การสั่นสะเทือน
การสั่นสะเทือน
ความถี่การเขย่า, ด้านหน้า, I/II
ความถี่การเขย่า, ด้านหลัง, I/II
แอมพลิจูด, ด้านหน้า, I/II
แอมพลิจูด, ด้านหลัง, I/II
แรงหมุนเหวี่ยง, ด้านหน้า, I/II
แรงหมุนเหวี่ยง, ด้านหลัง, I/II
พวงมาลัย
มุมของการหมุน +/พวงมาลัย, ประเภท

kg
kg
kg

12570
12330
13320

kg/cm

32/31,4
31,0/VT2

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

3050
2185
3600
2145
2150
880/880
5285

mm

1980/1980

mm

1400/1400

mm

19/19

mm

แบบเรียบ/ไม่แยก
แบบเรียบ/ไม่แยก
170

ระดับเสียง
เพาเวอร์เสียง LW (A), สติกเกอร์
เพาเวอร์เสียง LW (A), วัดได้

ปั๊มน้ำ 2 ปั๊ม, ตัวปาด พับได้, แผงหน้าปัด พร้อมหน้าจอ ไฟควบคุม และสวิตช์,
แผงหน้าปัด เอนได้, สวิตช์ตัดแบตเตอรี่, ที่นั่งคนขับติดสปริง
พร้อมที่วางแขนและเข็มขัดนิรภัย, Hammtronic ระบบจัดการเครื่องจักรอิเล็คทรอนิคส์, ชุดควบคุมสำหรับที่นั่ง
เลื่อนด้านข้างและหมุนได้, ความเฉของช่องทาง,
พารามิเตอร์การสั่นสะเทือนแยกตั้งค่าได้, ระบบพรมน้ำ พร้อมแกนฉีด ด้านหน้า
และด้านหลัง, ระบบกรองน้ำ (3 ขั้น), ถังน้ำ ด้านหน้า และด้านหลัง
เติมได้ทั้งสองด้าน, ช่องระบายน้ำตรงกลาง

อุปกรณ์ตัวเลือกเพิ่มเติม

ห้องเครื่อง ROPS พร้อมประตูแยก, ROPS, ติดแน่น, ระบบปรับอากาศ,
แกนพวงมาลัยมีอุปกรณ์คอมฟอร์ทและแผงหน้าปัดที่ปรับได้,
การตรวจสอบหัวเข็มขัดนิรภัย, คับขับเสริม ซ้าย, วิทยุ, ระบบนำทาง HCQ,
หลังคาป้องกัน, ตัวปรับความถี่, เครื่องบดอัด HAMM (HCM), เครื่องวัดอุณหภูมิ
HAMM (HTM), ส่วนแสดงความเฉของช่องทาง, ระบบกล้อง,
แตรสำหรับการขับถอยหลัง, ส่วนติดต่อระบบเทเลแมติก, ไฟส่องสำหรับการทำงาน,
ไฟเตือนแบบหมุน, ไฟสำหรับขอบดรัม, เครื่องกดขอบและเครื่องตัด,
รุ่นที่มีตัวกรองเชื้อเพลิงขั้นต้น

DEUTZ
TCD 2012 L04 2V
4
100,0/136,0/2300
100,0/134,0/2300
EU Stage IIIA / EPA Tier 3
km/h
km/h

0-6,0
0-12,0
Hammtronic

%

30/35

Hz
Hz
mm
mm
kN
kN

40/50
40/50
0,88/0,35
0,88/0,35
159/95
159/95

°

10
พวงมาลัยแบบปรับหมุนได้

ระบบตัวฉีด
หัวฉีดน้ำ, ประเภท

ความจุถัง / ความจุในการเติม
ถังน้ำมัน, ความจุ
ถังเก็บน้ำ, ความจุ

อุปกรณ์

แรงดัน
L
L

180
1160

db(A)
db(A)

108
106
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