
Të dhënat teknike

DV+ 90i VV-S

Rula të dyfishtë Seria DV+
Rul i dyfishtë me dy shtresa vibruese

H278

PIKAT KRYESORE

Menaxhim elektronik i makinerisë Hammtronic>
Kabinë panoramike me hapësirë të bollshme me konceptin e pamje të lirë dhe shikimit të qartë mbi shtresat dhe
kantierin

>

Koncepti i operimit Easy Drive>
Sistem inteligjent për spërkatjen me ujë>
Cilësi e madhe ngjeshje nëpërmjet konfigurimit optimal të parametrave të ngjeshjes>
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Peshat

Pesha operative me kabinë kg 9600

Pesha operative, maks. kg 12320

Ngarkesa lineare statike,
përpara/prapa kg/cm 29,2/27,9

Klasifikimi francez, të
dhënat/klasa 22,8/VT1

Përmasat e makinerisë

Gjatësia totale mm 4450

Lartësia totale me kabinë mm 2965

Lartësia, ngarkesa, min. mm 2172

Baza e volantit mm 3250

Gjerësia totale me kabinë mm 1860

Gjerësia e punës maks. mm 3050

Lartësia mbi tokë,
majtas/djathtas mm 665/665

Rrezja e kthimit, brenda mm 3000

Përmasat e tamburit

Gjerësia e tamburit,
përpara/prapa mm 1680/1680

Diametri i tamburit,
përpara/prapa mm 1200/1200

Trashësia e tamburit,
përpara/prapa mm 17/17

Lloji i tamburit, përpara të sheshta/të ndara

Lloji i tamburit, prapa të sheshta/të ndara

Zhvendosje e pistës,
majtas/djathtas mm 1370

Motor nafte

Prodhuesi DEUTZ

Lloji TCD 3.6 L4

Numri i cilindrave 4

Fuqia ISO 14396,
kW/PS/rrotullime për minutë 74,4/101,2/2200

Fuqia SAE J1349,
kW/HP/rrotullime në minutë 74,4/99,7/2200

Standardi i emetimeve EU Stage V / EPA Tier 4

Trajtimi i mëvonshëm i gazit
të marmitës DOC-DPF-SCR

Mekanizmi i transmisionit

Shpejtësia, në vazhdim km/h 0 - 11,0

Rregullimi, në vazhdim Hammtronic

Aftësia tërheqëse në ngjitje,
me/pa dridhje % 40/45

Dridhje

Frekuenca e dridhjes,
përpara, I/II Hz 42/50

Frekuenca e dridhjes, prapa,
I/II Hz 42/50

Amplituda, përpara, I/II mm 0,61/0,40

Amplituda, prapa, I/II mm 0,61/0,40

Forca centrifugale, përpara,
I/II kN 84/78

Forca centrifugale, prapa, I/II kN 84/78

Drejtimi

Këndi i lëkundjes +/- ° 4

Drejtimi

Volanti, lloji Vetëm me rrota, analog

Sistemi i sprucimit

Impianti i spërkatësit të ujit,
lloji Trysnia

Kapaciteti i serbatorit/kapaciteti i mbushjes

Serbatori i karburantit,
kapaciteti L 160

Rezervuari-AdBlue/DEF,
Përmbajtja L 20

Serbatori i ujit, kapaciteti L 810

Niveli i tingullit

Fuqia akustike LW(A), etiketa db(A) 106

Fuqia akustike LW(A), e matur db(A) 104

PAJISJA

Priza 12 V (2-fishe) | 2 pasqyra të mëdha pune dhe për lëvizje mbrapa |
2-pompa uji | Fshirëse të palosshme | Koncepti i operimit Easy Drive |
Paketë ndriçimi për operimin dhe rrugët publike | Furnizim me presion
nga poshtë | ECO-Mode | Ndenjëse shoferi me susta me mbështetëse
krahu dhe rrip sigurie | Mbajtës pijesh | Hammtronic – menaxhim
elektronik i makinerisë | Dritare kabine në dysheme para dhe mbrapa |
Njësi operimi ndenjëse e zhvendosëshme anash dhe e rrotullueshme  |
Sistemi i vënies në dispozicion të ujit me kolonë 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

Radio | Navigatori HCQ | Pajisja e shtypjes së cepave dhe e prerjes |
Shpërndarës grimcash | Injektimi i substancës për mbrojtjen kundër
ngrirjes | Impianti qendror i lubrifikimit | Sistemi automatik i ndalimit të
motorit | HAMM Temperature Meter (HTM) | Boria e udhëtimit mbrapa
| Fenelinat | Ndriçimi i cepave të fashave të fashave | Ndriçimi i fashave
| Ndriçim Coming Home
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