
tekniset tiedot

DV+ 90i VT-S

Tandemtelat Sarja DV+
Tandemtela värähtelyvalsilla ja pyöräsarjalla

H278

KOHOKOHDAT

Elektroninen Hammtronic-konehallinta>
Älykäs vesivalelujärjestelmä>
Korkea tiivistyksen laatu tiivistysparametrien optimaalisen asetuksen ansiosta>
Tilava panoraamaohjaamo näkyvyyskonseptilla ja vapaalla näkyvyydellä valsseihin ja työmaalle>
Käyttökonsepti Easy Drive>
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paino

Ajopaino ohjaamolla
varustettuna kg 9010

Enimmäisajopaino kg 11740

staattinen viivakuormitus
edessä kg/cm 29,5

ranskalainen luokittelu,
arvo/luokka 23,0/VX1 / 10,1/PLO

koneen mitat

kokonaispituus mm 4440

kokonaiskorkeus ohjaamolla
varustettuna mm 2965

lastauksen korkeus, minimi mm 2172

akseliväli mm 3250

kokonaisleveys ohjaamolla
varustettuna mm 1860

maksimityöleveys mm 3050

Reunakivi etäisyys,
vasen/oikea mm 665/665

raideympyrän sisäsäde mm 3000

valssien mitat

valssin leveys edessä mm 1680

valssin halkaisija edessä mm 1200

valssin vahvuus, edessä mm 17

valssin laji, edessä sileä/jaettu

ajolinjan siirto
vasemmalle/oikealle mm 1370

renkaiden mitat

rengaskoko takana 11.00-20

leveys renkaiden kohdalla
takana mm 1680

renkaiden määrä takana 4

Dieselmoottori

valmistaja DEUTZ

Tyyppi TCD 3.6 L4

sylinterien lukumäärä 4

teho ISO 14396, kW/PS/rpm 74,4/101,2/2200

teho SAE J1349, kW/HP/rpm 74,4/99,7/2200

Pakokaasuluokka EU Stage V / EPA Tier 4

Pakokaasujen jälkikäsittely DOC-DPF-SCR

voimansiirtokoneisto

nopeus, portaaton km/h 0-11,0

portaaton säätö Hammtronic

nousukyky täryn kanssa /
ilman täryä % 40/45

täry

tärytaajuus, edessä, I/II Hz 42/50

amplitudi, edessä, I/II mm 0,61/0,40

keskipakoisvoima edessä, I/II kN 84/78

Ohjaus

heilurikulma +/- ° 4

ohjauslaji nelipyörä, analoginen

kastelulaite

vesikastelulaite, laji paine

säiliön sisältö / täyttömäärä

polttoainesäiliö, sisältö L 160

AdBlue/DEF-säiliö, tilavuus L 20

vesisäiliö, sisältö L 810

lisäainesäiliö, sisältö L 30

melutaso

ääniteho LW(A), tarra db(A) 106

ääniteho LW(A), mitattu db(A) 104

VARUSTEET

12 V:n pistorasiat (2-kert.) | 2 suurta työ- ja taustapeiliä | 2 vesipumppua
| Kaavin käännettävä | Käyttökonsepti Easy Drive | Valaistuspaketti
käytettäväksi yleisillä teillä | Painetankkaus alhaalta | ECO-tila |
Jousitettu kuljettajan istuin, jossa käsinojat ja turvavyö | Pullonpidike |
Hammtronic - elektroninen konehallinta | Ohjaamon lattiaikkuna edessä
ja takana | Istuimen käyttöyksikkö sivuttain siirrettävä ja käännettävä |
Vesivalelujärjestelmä, jossa suihkulista edessä ja takana | Vesisuodatus
(3-kert.) | Vesisäiliö edessä ja takana, täytettävissä molemmilta puolilta |
Keskeinen vedenpoistohana

ERIKOISVARUSTELU

Radio | HCQ-navigaattori | Reunanpuristus- ja leikkuulaite | Soralevitin
| Pakkassuojaruiskutus | Keskusvoitelulaitteisto | Moottorin
pysäytysautomatiikka | HAMM Temperature Meter (HTM) |
Peruutusäänimerkki | Pyörivä varoitusvalo | Valssireunan valaistus |
Coming Home -valaistus
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