
Të dhënat teknike

DV+ 90i VT-S

Rula të dyfishtë Seria DV+
Rul i dyfishtë me shtresë vinruese dhe komplet rrotash

H278

PIKAT KRYESORE

Menaxhim elektronik i makinerisë Hammtronic>
Sistem inteligjent për spërkatjen me ujë>
Cilësi e madhe ngjeshje nëpërmjet konfigurimit optimal të parametrave të ngjeshjes>
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>
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Peshat

Pesha operative me kabinë kg 9010

Pesha operative, maks. kg 11740

Ngarkesa lineare statike,
përpara kg/cm 29,5

Klasifikimi francez, të
dhënat/klasa 23,0/VX1 / 10,1/PLO

Përmasat e makinerisë

Gjatësia totale mm 4440

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 rulit, përpara mm 1680

Diametri i rulit, përpara mm 1200

Trashësia e tamburit, përpara mm 17

Lloji i tamburit, përpara të sheshta/të ndara

Zhvendosje e pistës,
majtas/djathtas mm 1370

Përmasat e gomës

Madhësia e rrotave, prapa 11.00-20

Gjerësia mbi goma, prapa mm 1680

Numri i rrotave, prapa 4

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

Amplituda, përpara, I/II mm 0,61/0,40

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

Drejtimi

Këndi i lëkundjes +/- ° 4

Volanti, lloji Vetëm me rrota, analog

Kapaciteti i serbatorit/kapaciteti i mbushjes

Serbatori i karburantit,
kapaciteti L 160

Rezervuari-AdBlue/DEF,
Përmbajtja L 20

Serbatori i ujit, kapaciteti L 810

Serbatori shtesë, kapaciteti L 30

Niveli i tingullit

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

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