HD+ 80i OT

Rul i dyfishtë me shtresë osciluese dhe komplet rrotash
Rula të dyfishtë Seria HD+ / Radha e prodhimit H272

PIKAT KRYESORE HD+

Përmasat e makinerisë

> Operim i thjeshtë, intuitiv dhe pa të folur

Gjatësia totale (L)

mm

4480

Gjerësia (B)

mm

1800

Lartësia totale (H)

mm

2890

Gjerësia e rulit (X)

mm

1680

Lartësia, ngarkesa, min. (Hl)

mm

2080

> Pamje e përkryer mbi makinerinë dhe
hapësirën përreth kantierit

> Njësia e komandimit të ndenjëses e

zhvendosëshme dhe e rrotullueshme

> Zhvendosje gjurme për nisje dhe udhëtim
të rehatshëm dhe për ngjeshjen e cepave
të trotuareve

> Ngjeshje me lëkundje

EU Stage V /
EPA Tier 4

TË DHËNAT TEKNIKE

Njësia

HD+ 80i OT

Peshat
Pesha operative me kabinë

kg

7460

Pesha operative me ROPS

kg

7290

Pesha operative, maks.

kg

9920

Ngarkesa lineare statike, përpara

kg/cm

23,9

Klasifikimi francez, të dhënat/klasa

-8,6/-.PLO

Përmasat e makinerisë
Gjatësia totale

mm

4480

Lartësia totale me kabinë

mm

2890

Lartësia, ngarkesa, min.

mm

2080

Baza e volantit

mm

3340

Gjerësia totale me kabinë

mm

1800

Gjerësia e punës maks.

mm

1780

Lartësia mbi tokë, majtas/djathtas

mm

750/750

Rrezja e kthimit, brenda

mm

4140

Gjerësia e rulit, përpara

mm

1680

Diametri i rulit, përpara

mm

1140

Trashësia e tamburit, përpara

mm

20

mm

135

mm

1614

Përmasat e tamburit

Lloji i tamburit, përpara
Zhvendosje e pistës, majtas/djathtas

të sheshta/të pandara

Përmasat e gomës
Madhësia e rrotave, prapa
Gjerësia mbi goma, prapa

11.00-20

Numri i rrotave, prapa

4

PAJISJA
Prizë 12 V, 2 pasqyra të mëdha
pune dhe për lëvizje mbrapa,
Fshirëse të palosshme, Kruskoti me
treguesit, ndriçuesit e kontrollit
dhe çelësat, Kruskoti mund të
anohet, Spërkatje me ujë me
presion me çelës me interval, ECOMode, Ndenjëse shoferi me hipje të
dyanëshme, Spërkatje me ujë që i
rregullohet shpejtësia,
Parazgjedhje e shpejtësisë,
Ndenjëse e drejtuesit të mjetit e
izoluar kundër dridhjeve,
Zhvendosje gjurme, hidraulike,
Sistemi i vënies në dispozicion të
ujit me kolona spërkatëse para dhe
mbrapa, Filtrimi i ujit (3-fish),
Rezervuar uji para dhe mbrapa,
mund të mbushet nga të dyja anët,
Shkarkues qendror uji
PAJISJE OPSIONALE
Sistemi i ngrohjes, Sistemi i
ngrohjes dhe i kondicionerit,
Kolona e drejtimit me zbritje
komode dhe kruskot të anueshëm,
Doreza shtesë e udhëtimit majtas,
Tahografi, Çatia mbrojtëse, Pajisja
e shtypjes së cepave dhe e prerjes,
HAMM Temperature Meter (HTM),
Treguesi i zhvendosjes së gjurmës,
Ndriçimi i punës, Fenelinat

Motor nafte
Prodhuesi

DEUTZ

Lloji

TCD 2.9 L4

Fuqia ISO 14396, kW/PS/rrotullime për minutë

55,4/75,3/2300

Fuqia SAE J1349, kW/HP/rrotullime në minutë

55,4/74,2/2300

Standardi i emetimeve

EU Stage V / EPA Tier 4

Trajtimi i mëvonshëm i gazit të marmitës

DOC-DPF

Mekanizmi i transmisionit
Shpejtësia, në vazhdim

km/h

0 - 9,9

%

36/46

Rregullimi, në vazhdim
Aftësia tërheqëse në ngjitje, me/pa dridhje

Hammtronic

Lëkundja
Forca e lëkundjes, përpara

kN

128

Frekuenca e lëkundjes, para

Hz

40

Amplituda tangente, përpara

mm

1,25

°

10

Drejtimi
Volanti, lloji

Manovrim i artikuluar

Sistemi i sprucimit
Impianti i spërkatësit të ujit, lloji

Trysnia

Kapaciteti i serbatorit/kapaciteti i mbushjes
Serbatori i karburantit, kapaciteti

L

120

Serbatori i ujit, kapaciteti

L

700

Serbatori shtesë, kapaciteti

L

18

Fuqia akustike LW(A), etiketa

db(A)

106

Fuqia akustike LW(A), e matur

db(A)

105

Niveli i tingullit

HAMM AG
Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu

Rula të dyfishtë / Seria HD+ EU Stage V / EPA Tier 4/ HD+ 80i OT 11.20 2712085 sq-AL V4
Të dhëna të tjera pas kërkesës / subjekt i ndryshimit
Pamjet mund të përmbajnë karakteristika të aksesorëve të veçantë.

Këndi i lëkundjes +/-

