HP 280i
Kummiratastega teerull

Kummiratastega teerullid Seeria HP / Seeria H271

TÄHTSAIMAD OMADUSED HP

masina mõõtmed

> Lihtne, intuitiivne ja keeleliselt neutraalne

kogupikkus (L)
laius (B)

mm

2166

> Suurepärane vaade rehvidele, masinale ja

kogukõrgus (H)

mm

3000

laius rehvide kohal (Y)

mm

1830/1830

koorma kõrgus, minim. (Hl)

mm

2320

käsitsemine

ehitusplatsile

> Kõrge tihendus- ja pinnakvaliteet tänu

mm

4970

ühtlasele kaalujaotusele ning esimese ja
tagumise rattapaari rehvide ülekattele

> Intelligentne ballastimiskontseptsioon

masina kaalu paindlikuks kohandamiseks
vastavalt tööülesandele

> Iste-juhtkonsool, nihutatav ja pööratav

EU Stage
IV/EPA Tier
4

Üksus

HP 280i

kaalud
töökaal koos kabiiniga

kg

Töökaal koos ROPS üleveeremiskaitsega

kg

9320

tühikaal kabiinita, ROPS üleveeremiskaitsmeta

kg

8265

töökaal max.

kg

26970

Prantsuse klassifikatsioon min, väärtus/klass

9505

13,1/PLO

Prantsuse klassifikatsioon max, väärtus/klass

35,1/P1

Ratta koormus rehvi kohta min, ees/taga

kg

1070/1306

Ratta koormus rehvi kohta max, ees/taga

kg

3506/3070

kogupikkus

mm

4970

kogukõrgus kabiiniga

mm

3000

kogukõrgus ROPS-üleveeremiskaitsmega

mm

2986

koorma kõrgus, minim.

mm

2320

teljevahe

mm

3900

kogulaius kabiiniga

mm

2166

maksimaalne töölaius

mm

2084

kliirens, keskel

mm

300

seesmine pöörderaadius

mm

6200

masina mõõtmed

rehvide mõõtmed
rehvi suurus, ees/taga
laius rehvide kohal, ees/taga

11.00-R20/11.00-R20
mm

rehvide arv, ees/taga

1830/1830
4/4

diiselmootor
tootja

DEUTZ

tüüp

TCD 3.6 L4

silindrite arv

4

võimsus ISO 14396, kW/PS/p/min

85,0/115,6/2000

võimsus SAE J1349, kW/HP/p/min

85,0/113,9/2000

Heitgaasinorm

EU Stage IV/EPA Tier 4

heitgaasi järelkäitlus

DOC-SCR

veoajam
kiirus, astmevaba

km/h

0-19,0

%

25/35

reguleerimine, sujuv
tõusuvõime ballastiga / ilma ballastita

Hammtronic

roolimehhanism
roolimine, liik

2-punktiline juhtimine

vihmutussüsteem
veega vihmutamine, liik

rõhk

paagi maht / täitekogus
kütusepaak, maht

L

235

AdBlue/DEF-paak, maht

L

20

veepaagi maht

L

650

lisandipaagi maht

L

28

müratase LW(A), kleebis

db(A)

103

müratase LW(A), mõõdetud

db(A)

100

VARUSTUS
12 V pistikupesa (2 tk), 2 suurt tööja tahavaatepeeglit, Ekraani,
märgulampide ja
funktsiooninuppudega
armatuurlaud, Kallutatav
armatuurlaud, Easy Drive
käsitsemiskontseptsioon,
Intervalllülitiga surveveepihustus,
ECO-režiim, Mõlemalt poolt
ligipääsetav juhikoht, Kiirusega
reguleeritav veepihustus,
Rattapaaride nivooühtlustus ees,
Hooldusplatvorm, Vee
pihustamissüsteem esimeste ja
tagumiste pihustamisliistudega,
Vee filtreerimine (3-kordne),
Veepaak ees, Keskne vee
väljalaskekraan, CEvastavustunnistus, Ümbermineku
korral kaitsev süsteem (ROPS), jäik,
Roolisamba reguleerimine,
valgustuspakett käitamiseks
üldkasutatavatel teedel
ERIVARUSTUS
Taga- ja esisilla pidur, Jaotuseta
ustega turvakaarega (ROPS) kabiin,
Küte ja kliimaseade, Istme
käsitsusplokk, külgsuunas
nihutatav ja pööratav, Versioon
ASC (Anti Slip Control –
veojõukontroll), Turvavöö luku
järelevalve, Raadio, HCQ Navigator,
Armatuurlaua kate, Kaitsekatus,
Servasurve- ja lõikeseade,
Varurehvid, Ballastiruum
juhikabiini all, taga, Termopõlled,
Lisaaine pihustamine,
Külmumiskaitse-sissepritse,
Rehvipump, Mootori
seiskamisautomaatika, HAMM
Temperature Meter (HTM),
Kaamerasüsteem, Tagurdushelisignaal, Telemaatikaliides,
Pöördvilkur, LED-rehvivalgustus,
Hooldusplatvormi piirded, Istme
pikisuunas reguleerimine, Coming
Home valgustus, Veepaagi kate,
lukustatav, Veepaagi redel,
Lambikaitsevõre, Veepaagi
kaitsekaar

müratase
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