
tekniset tiedot

HC 268i D

Jyrät Sarja HC
Jyrä sileällä valssilla

H260

KOHOKOHDAT

Korkea tiivistysteho>
Ergonominen kuljettajan ohjauslava>
Helppo, intuitiivinen ja kielineutraali käyttö>
3-piste-heiluritaittonivel takaa erinomaisen kitkan ja maastokelpoisuuden>
Erinomainen näkyvyys koneeseen ja työmaalle>
Elektroninen Hammtronic-konehallinta>
Helppo ylläpito ja huolto>
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paino

Ajopaino ohjaamolla
varustettuna kg 25645

Enimmäisajopaino kg 27260

akselipaino, edessä/takana kg 16390/9255

Akselikuorman
enimmäismäärä,
edessä/takana

kg 17950/9310

staattinen viivakuormitus
edessä kg/cm 76,6

ranskalainen luokittelu,
arvo/luokka 108,9/VM5

pyöräkuorma per rengas,
takana kg 4627,5

koneen mitat

kokonaispituus mm 6847

kokonaiskorkeus mm 3301

lastauksen korkeus, minimi mm 2803

akseliväli mm 3433

kokonaisleveys mm 2490

maksimityöleveys mm 2140

maavara, keskellä mm 441

Reunakivi etäisyys,
vasen/oikea mm 505/505

raideympyrän sisäsäde mm 5159

Kaltevuuskerroin,
edessä/takana ° 35/29

valssien mitat

valssin leveys edessä mm 2140

valssin halkaisija edessä mm 1600

valssin vahvuus, edessä mm 45

valssin laji, edessä sileä

renkaiden mitat

rengaskoko takana EM 23.5-R25 PR

leveys renkaiden kohdalla
takana mm 2235

Dieselmoottori

valmistaja CUMMINS

Tyyppi B5.9CS4 210C

sylinterien lukumäärä 6

teho ISO 14396, kW/PS/rpm 154/209/2200

teho SAE J1349, kW/HP/rpm 154/206/2200

Pakokaasuluokka MEE IV

Pakokaasujen jälkikäsittely DOC-DPF

voimansiirtokoneisto

nousukyky täryn kanssa /
ilman täryä % 49/54

täry

tärytaajuus, edessä, I/II Hz 27/30

amplitudi, edessä, I/II mm 2,02/1,20

keskipakoisvoima edessä, I/II kN 331/242

Ohjaus

heilurikulma +/- ° 10

ohjauslaji nivelohjaus

säiliön sisältö / täyttömäärä

polttoainesäiliö, sisältö L 321

melutaso

ääniteho LW(A), tarra db(A)

ääniteho LW(A), mitattu db(A) 107

VARUSTEET

Kojelauta ja näytöt, merkkivalot ja kytkimet | Kuljettajan ohjauspaikka,
nousu yhdeltä puolelta | Värähtelyvaimennettu kuljettajan ohjauspaikka
| Istuimen pituussäätö | 1 ajovipu | ECO-tila | Käännettävä konepelti |
Hydrostaattinen ohjaus | 3-piste-heiluritaittonivel | Kaavin säädettävä |
Suojakatos, muovi, lasikuituvahvistettu ja käännettävä

ERIKOISVARUSTELU

Ohjaamo ilmastointilaitteella, ilman lämmitystä | Junttajalkakuori |
HAMM Compaction Meter (HCM) | Peruutusäänimerkki |
Työvalonheittimet | Pyörivä varoitusvalo | Työkalusarja
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