H 5i

Silebandaažiga teerull
Teerullid Seeria H CompactLine / Seeria H270

TÄHTSAIMAD OMADUSED H

masina mõõtmed

> 3-punkti-pendelkäändliigend

kogupikkus (L)

suurepäraseks tõmbejõuks ja maastikul
liikumiseks

> Lihtne, intuitiivne ja keeleliselt neutraalne
käsitsemine

mm

4040

laius (B)

mm

1500

kogukõrgus (H)

mm

2867

bandaaži laius (X)

mm

1370

koorma kõrgus, minim. (Hl)

mm

2867

> Suurepärane vaade masinale ja
ehitusplatsile

> Suur ülesronimise võime
> Kompaktsed mõõtmed

EU Stage V /
EPA Tier 4

TEHNILISED ANDMED

Üksus

H 5i

kaalud
töökaal koos kabiiniga

kg

Töökaal koos ROPS üleveeremiskaitsega

kg

4815

töökaal max.

kg

6040

telje koormus ees/taga

kg

2625/2410

staatiline lineaarkoormus, ees

kg/cm

19,2

prantsuse klassifikatsioon, väärtus/klass

5035

23,9/VM1

masina mõõtmed
kogupikkus

mm

4040

kogukõrgus kabiiniga

mm

2867

koorma kõrgus, minim.

mm

2867

teljevahe

mm

2168

kogulaius kabiiniga

mm

1500

kliirens, keskel

mm

270

seesmine pöörderaadius

mm

3375

Ülendinurk, ees/taga

°

43/36

bandaaži laius, ees

mm

1370

bandaaži läbimõõt, ees

mm

1000

bandaaži paksus, ees

mm

20

bandaažide mõõtmed

bandaaži liik, ees

sile

rehvide mõõtmed
rehvide suurus, taga

AW 12.4-24 8 PR

diiselmootor
tootja

KUBOTA

tüüp

V3307-CR-T

silindrite arv

4

võimsus ISO 14396, kW/PS/p/min

55,4/75,3/2200

võimsus SAE J1349, kW/HP/p/min

55,4/74,2/2200

Heitgaasinorm

EU Stage V / EPA Tier 4

heitgaasi järelkäitlus

DOC-DPF

VARUSTUS
12 V pistikupesa (2 tk), 2 suurt tööja tahavaatepeeglit, 3-punktipendelliigend, Panipaigad,
Veojõukontroll, Jahutuskasti
kinnitus, ECO-režiim, Käetoe ja
turvavööga vedrustatud juhiiste,
Suur ülendinurk ees ja taga,
Voolikukaitse esiosal, Kesksed
hoolduskohad masina ühel küljel,
CE-vastavustunnistus,
Ümbermineku korral kaitsev
süsteem (ROPS), jäik, Roolisamba
reguleerimine, valgustuspakett
käitamiseks üldkasutatavatel
teedel
ERIVARUSTUS
ROPS-kabiin kütteseadmega ja
uksega vasakul, FOPS (kukkuvate
objektide kaitsesüsteem)
kontrollitud (aste I), Turvavöö luku
järelevalve, Kliimaseade, Raadio,
HCQ Navigator, Kaitsekatus, Sahk,
Klotsvaltsi poolmed, HAMM
Compaction Meter (HCM),
Spidomeeter, Mootori
seiskamisautomaatika,
Telemaatikasüsteem, liides,
Vibratsiooniautomaatika,
Töövalgustus, Pöördvilkur, Aku
lahklüliti

veoajam
kiirus, töökäigul

km/h

kiirus , transpordikäigul

km/h

0-6,0
0-12,5

tõusuvõime vibratsiooniga / ilma vibratsioonita

%

55/60

vibratsioon
vibratsioonisagedus, ees

Hz

30

amplituud, ees

mm

1,55

tsentrifugaaljõud, ees

kN

69

°

10

roolimehhanism
pendeldusnurk +/roolimine, liik

mitte-veoteljega roolimine

kütusepaak, maht

L

123

müratase LW(A), kleebis

db(A)

104

müratase LW(A), mõõdetud

db(A)

102

müratase
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Edasised andmed päringu korral / jätame endale õiguse muudatusteks
Joonised võivad sisaldada erivarustuse tunnuseid.

paagi maht / täitekogus

