
Të dhënat teknike

HC 268i P

Rula të kombinuar Seria HC
Rul i kombinuar me shtresë me këmbë ngjeshëse

H260

PIKAT KRYESORE

Platformë ergonomike e drejtuesit të mjetit>
Operim i thjeshtë, intuitiv dhe pa të folur>
Nyja e përthyeshme e lëvizshme me 3 pika për forcë tërheqëse dhe aftësi lëvizje të mrekullueshme në terren të vështirë>
Pamje e përkryer mbi makinerinë dhe hapësirën përreth kantierit>
Menaxhim elektronik i makinerisë Hammtronic>

A WIRTGEN GROUP COMPANY



HC 268i P  |  TË DHËNAT TEKNIKE HAMM

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

Të dhëna të tjera pas kërkesës / subjekt i ndryshimit Pamjet mund të përmbajnë karakteristika të aksesorëve të veçantë.© Hamm AG 2022 - 3011430 sq-AL V7

Peshat

Pesha operative me kabinë kg 26080

Pesha operative, maks. kg 26180

Ngarkesa për aks,
përpara/prapa kg 16760/9320

kg 16810/9370

Ngarkesa lineare statike,
përpara kg/cm 78,3

Klasifikimi francez, të
dhënat/klasa 106,5/VPM5

Ngarkesa për rrotë, prapa kg 4660

Përmasat e makinerisë

Gjatësia totale mm 6847

Lartësia totale mm 3301

Lartësia, ngarkesa, min. mm 2803

Baza e volantit mm 3433

Gjerësia totale mm 2490

Gjerësia e punës maks. mm 2140

Lartësia nga toka, qendër mm 441

Lartësia mbi tokë,
majtas/djathtas mm 505/505

Rrezja e kthimit, brenda mm 5159

Këndi i pjerrësisë,
para/mbrapa ° 35/29

Përmasat e tamburit

Gjerësia e rulit, përpara mm 2140

Diametri i rulit, përpara mm 1680

Trashësia e tamburit, përpara mm 30

Lloji i tamburit, përpara Këmbë ngjeshëse

Lartësia e këmbëve ngjeshëse mm 100

Këmbët ngjeshëse, numri 130

Përmasat e gomës

Madhësia e rrotave, prapa EM 23.5-R25 PR

Gjerësia mbi goma, prapa mm 2235

Motor nafte

Prodhuesi CUMMINS

Lloji B5.9CS4 210C

Numri i cilindrave 6

Fuqia ISO 14396,
kW/PS/rrotullime për minutë 154/209/2200

Fuqia SAE J1349,
kW/HP/rrotullime në minutë 154/206/2200

Standardi i emetimeve MEE IV

Trajtimi i mëvonshëm i gazit
të marmitës DOC-DPF

Mekanizmi i transmisionit

Aftësia tërheqëse në ngjitje,
me/pa dridhje % 51/57

Dridhje

Frekuenca e dridhjes,
përpara, I/II Hz 27/30

Amplituda, përpara, I/II mm 1,85/1,10

Forca centrifugale, përpara,
I/II kN 331/242

Drejtimi

Volanti, lloji Manovrim i artikuluar

Kapaciteti i serbatorit/kapaciteti i mbushjes

Serbatori i karburantit,
kapaciteti L 321

Niveli i tingullit

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

Fuqia akustike LW(A), e matur db(A) 107

PAJISJA

Kruskoti me treguesit, ndriçuesit e kontrollit dhe çelësat | Ndenjëse
shoferi me hipje të njëanshme | Vendqëndrim shoferi i shkëputur nga
lëkundjet | Zhvendosja për së gjati e ndenjëses | 1 Levë nisje | ECO-
Mode | Kofano e palosshme e motorit | Sistem drejtimi hidrostatik |
Nyje e përthyshme e lëvizshme me 3 pika | Fshirëse të konfigurueshme
| Çati mbrojtëse plastike, e përforcuar me fibra xhami dhe e palosshme

PAJISJE OPSIONALE

 | HAMM Compaction Meter (HCM) | Boria e udhëtimit mbrapa |
Ndriçimi i punës | Fenelinat |
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