HP 280
Rul me goma

Rula me goma Seria HP / Radha e prodhimit H249

PIKAT KRYESORE HP

Përmasat e makinerisë

> Operim i thjeshtë, intuitiv dhe pa të folur

Gjatësia totale (L)

mm

4970

Gjerësia (B)

mm

2166

Lartësia totale (H)

mm

3000

Gjerësia mbi goma (Y)

mm

1830/1830

Lartësia, ngarkesa, min. (Hl)

mm

2320

> Pamje e përkryer mbi goma, makineri dhe
kantier

> Cilësi e lartë ngjeshje dhe sipërfaqeje

nëpërmjet shpërndarjes së njëtrajtshme
të peshës mbi-vendosjes së gomave të
çifteve të pasme dhe të mbrapme të
gomave

> Koncept inteligjent balancimi për

përshtatjen fleksibël të peshës së
makinerisë me përdorimin

> Njësia e komandimit të ndenjëses e

zhvendosëshme dhe e rrotullueshme
EU Stage
IIIA/EPA
Tier 3

TË DHËNAT TEKNIKE

Njësia

HP 280

Peshat
Pesha operative me kabinë

kg

9480

Pesha operative me ROPS

kg

9295

Pesha bazë pa kabinë, pa ROPS

kg

8265

Pesha operative, maks.

kg

26950

Klasifikimi. francez min., Vlera/Kategoria

13,0/PLO

Klasifikimi francez maks., Vlera/Kategoria

35,0/P1

Ngarkesa mbi rrotë për çdo gomë min., para/mbrapa

kg

1069/1301

Ngarkesa mbi rrotë për çdo gomë maks., para/mbrapa

kg

3505/3065

Gjatësia totale

mm

4970

Lartësia totale me kabinë

mm

3000

Lartësia totale me ROPS

mm

2986

Lartësia, ngarkesa, min.

mm

2320

Baza e volantit

mm

3900

Gjerësia totale me kabinë

mm

2166

Gjerësia e punës maks.

mm

2084

Lartësia nga toka, qendër

mm

300

Rrezja e kthimit, brenda

mm

6200

mm

1830/1830

Përmasat e makinerisë

Përmasat e gomës
Përmasat e gomave, përpara/prapa
Gjerësia mbi goma, përpara/prapa

11.00-R20/11.00-R20

Numri i gomave, përpara/prapa

4/4

Motor nafte
Prodhuesi

DEUTZ

Lloji

TCD 2012 L04 2V

Numri i cilindrave

4

Fuqia ISO 14396, kW/PS/rrotullime për minutë

85,0/115,6/2000

Fuqia SAE J1349, kW/HP/rrotullime në minutë

85,0/113,9/2000

Standardi i emetimeve

EU Stage IIIA/EPA Tier 3

Trajtimi i mëvonshëm i gazit të marmitës

-

Mekanizmi i transmisionit
Shpejtësia, në vazhdim

km/h

0-19,0

%

25/35

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

PAJISJA
Priza 12 V (2-fishe), 2 pasqyra të
mëdha pune dhe për lëvizje
mbrapa, Kruskoti me treguesit,
ndriçuesit e kontrollit dhe çelësat,
Kruskoti mund të anohet, ECOMode, Spërkatje me ujë që i
rregullohet shpejtësia, Barazues
niveli i çiftit të gomave para,
Vendqëndrim shoferi i shkëputur
nga lëkundjet, Platformë
mirëmbajteje, Sistemi i vënies në
dispozicion të ujit me kolona
spërkatëse para dhe mbrapa,
Filtrimi i ujit (3-fish), Rezervuari i
ujit para, Shkarkues qendror uji
PAJISJE OPSIONALE
Makineria me 10 ton peshë pune
dhe përgatitja për vetë-balancimin
, Kabina ROPS me dyer të ndara,
ROPS, i palëvizshëm, Sistemi i
ngrohjes dhe i kondicionerit,
Kolona e drejtimit me zbritje
komode dhe kruskot të anueshëm,
Njësia e komandimit të ndenjëses,
mund të rrotullohet dhe shtyhet
mekanikisht., Model me ASC (Anti
Slip Control), Monitoruesi i
përdorimit të rripit të sigurisë,
Pozicion komfort i mbështetëses së
krahut, majtas, Mbulesë e
kruskotit, Çatia mbrojtëse, Pajisja e
shtypjes së cepave dhe e prerjes,
Spërkatje aditivi, Impianti i fryrjes
së gomave, Sistemi automatik i
ndalimit të motorit, HAMM
Temperature Meter (HTM),
Ndriçimi i punës, Ndriçimi i
gomave, LED, Çelës i fikjes së
baterisë, Hyrja e rezervuarit të ujit,
Krahu mbrojtës për rezervuarin e
ujit

Hammtronic

Drejtimi
Volanti, lloji

Drejtimi me dy pika

Sistemi i sprucimit
Impianti i spërkatësit të ujit, lloji

Trysnia

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

L

235

Serbatori i ujit, kapaciteti

L

650

Serbatori shtesë, kapaciteti

L

28

Fuqia akustike LW(A), etiketa

db(A)

103

Fuqia akustike LW(A), e matur

db(A)

100

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

Rula me goma / Seria HP EU Stage IIIA/EPA Tier 3/ HP 280 11.20 2650879 sq-AL V4
Të dhëna të tjera pas kërkesës / subjekt i ndryshimit
Pamjet mund të përmbajnë karakteristika të aksesorëve të veçantë.

Niveli i tingullit

