
Технически данни

HC 119iD

Валяци Серия HC
Валяк с гладък бандаж

H279

АКЦЕНТИ

Мощен двигател CEV Stage IV с режим ECO>
3-точков чупещ се шарнир за равномерно разпределение на тежестта и превъзходно движение направо>
Висока производителност на уплътняване>
Интуитивна и езиково неутрална работа>
Лесна поддръжка и обслужване>
Превъзходна видимост към машината и обекта>
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Тегла

Работно тегло със сенник kg 11240

Собствено тегло без кабина,
без ROPS (защитна
конструкция срещу
преобръщане)

kg 10665

Работно тегло макс. kg 12620

Натоварване на оста,
отпред/отзад kg 6215/5025

Статично линейно
натоварване, отпред kg/cm 29,0

Френска класификация,
величина/клас 39,1/VM2

Натоварване на колелото на
гума, отзад kg 2512,5

Габаритни размери на машината

Обща дължина mm 5926

Обща височина mm 3061

Височина на натоварване,
миним. mm 2238

Междуосово разстояние mm 2992

Обща ширина mm 2282

Максимална работна
ширина mm 2140

Пътен просвет, централно mm 448

Разстояние до бордюра,
вляво/ вдясно mm 500/500

Радиус на завъртане по оста
на следата на предното
вътрешно колело

mm 3883

Ъгъл на откос, отпред/отзад ° 45/27

Размери на бандажите

Ширина на бандажа, отпред mm 2140

Диаметър на бандажа,
отпред mm 1504

Дебелина на бандажа,
отпред mm 25

Тип бандаж, отпред плавен

Размери на гумите

Размер на гумите, отзад AW 23.1-26 8 PR

Ширина над гумите, отзад mm 2140

Количество гуми, отзад 2

Дизелов двигател

Производител CUMMINS

Тип QSB 4.5 CIVD1

Брой на цилиндрите 4

Мощност ISO 14396,
kW/PS/UpM 90/122/2200

Leistung SAE J1349,
kW/HP/UpM 90/121/2200

Ниво отр. газове CEV IV

Задвижващ механизъм

Работна скорост km/h 0-7,0

Транспортна скорост km/h 0-12,0

Способност за изкачване по
наклони, с/без вибрация % 48/53

Вибрация

Вибрационна честота,
отпред, I/II Hz 32/40

Амплитуда, отпред, I/II mm 1,83/0,76

Центробежна сила, отпред,
I/II kN 240/158

Кормилно управление

Ъгъл на люлеене +/- ° 10

Кормилно управление, тип Шарнирно (съчленено)
кормилно управление

Вместимост на резервоара/ капацитет

Резервоар за гориво,
вместимост L 270

Резервоар AdBlue/DEF, обем L 47,0

Ниво на шум

Акустична мощност LW(A),
стикер db(A)

Акустична мощност LW(A),
измерена db(A) 110

ОБОРУДВАНЕ

Арматурно табло с дисплеи, контролни лампи и прекъсвачи |
Операторска кабина със стълба от едната страна | Изолирана от
вибрации операторска кабина | Надлъжно изместване на седалката
| 1 лост за управление | ECO Mode | Обръщаем капак на двигателя
| Хидростатично управление | 3-точкова люлееща се връзка |
Регулируеми стъргалки | Предпазен покрив, пластмасов, усилен със
стъклени влакна и сгъваем

СПЕЦИАЛНО ОБОРУДВАНЕ

 | Трамбовъчна плоча | HCQ измервател на уплътняването |
Скоростомер |  | Вибрационна автоматика | Въртяща се сигнална
лампа
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