
tekniset tiedot

HD 109i VV

Tandemtelat Sarja HD
Tandemtela kahdella värähtelyvalssilla

H280

KOHOKOHDAT

Tehokas ja ympäristöystävällinen CEV IV -moottoriteknologia>
3-piste-heiluritaittonivel takaa painon tasaisen jakautumisen ja erinomaisen suoraankulun>
Helppo ylläpidettävyys>
Intuitiivinen ja kielineutraali käyttö>
Ergonominen kuljettajan jalusta>
Erinomainen näkyvyys koneeseen ja työmaalle>
Älykäs vesivalelujärjestelmä>
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paino

Ajopaino aurinkokatolla
varustettuna kg 10070

Enimmäisajopaino kg 10530

akselipaino, edessä/takana kg 5090/4980

staattinen viivakuormitus
edessä/takana kg/cm 30,3/29,6

ranskalainen luokittelu,
arvo/luokka 24,6/VT1

koneen mitat

kokonaispituus mm 4810

kokonaiskorkeus mm 3027

lastauksen korkeus, minimi mm 2660

akseliväli mm 3510

kokonaisleveys mm 1928

maksimityöleveys mm 1780

maavara, keskellä mm 343

Reunakivi etäisyys,
vasen/oikea mm 705/705

raideympyrän sisäsäde mm 4151

valssien mitat

valssin leveys edessä/takana mm 1680/1680

valssin halkaisija,
edessä/takana mm 1200/1200

valssin vahvuus,
edessä/takana mm 17/17

valssin laji, edessä sileä

valssin laji, takana sileä

ajolinjan siirto
vasemmalle/oikealle mm 100

Dieselmoottori

valmistaja JOHN DEERE

Tyyppi EWX 2.9

sylinterien lukumäärä 3

teho ISO 14396, kW/PS/rpm 55/75/2200

teho SAE J1349, kW/HP/rpm 55/74/2200

Pakokaasuluokka CEV IV

Pakokaasujen jälkikäsittely DOC-DPF

voimansiirtokoneisto

työvaihdenopeus km/h 0-7

kuljetusvaihdenopeus km/h 0-13,8

nousukyky täryn kanssa /
ilman täryä % 25/35

täry

tärytaajuus, edessä, I/II Hz 42/50

tärytaajuus, takana, I/II Hz 42/50

amplitudi, edessä, I/II mm 0,66/0,37

amplitudi, takana, I/II mm 0,66/0,37

keskipakoisvoima edessä, I/II kN 75/60

keskipakoisvoima takana, I/II kN 75/60

Ohjaus

heilurikulma +/- ° 10

ohjauslaji nivelohjaus

kastelulaite

vesikastelulaite, laji paine

säiliön sisältö / täyttömäärä

polttoainesäiliö, sisältö L 156

vesisäiliö, sisältö L 700

melutaso

ääniteho LW(A), tarra db(A) -

ääniteho LW(A), mitattu db(A) 104

VARUSTEET

Nousukahvat | Kuljettajan ohjauspaikka, nousu molemmilta puolilta |
Istuimen käyttöyksikkö käännettävä | 1 ajovipu | Amplitudi
kytkettävissä: suuri/pieni | Värähtely edessä ja takana, kytkettävissä
yksittäin ja kaksittain | Akun irtikytkin | Vesitason näyttö | Turvavyö ja
vyönkelauslaite | Suojakatos, muovi, lasikuituvahvistettu ja käännettävä

ERIKOISVARUSTELU

Versio, jossa on raiteen siirto | ROPS:n metallinen suojakatto, jossa on
integroitu FOPS, hyväksytty (taso I). | Lisävesipumppu | Reunanpuristus-
ja leikkuulaite | Leikkuupyörä | Nopeusmittari | HAMM Temperature
Meter (HTM) |  | Pyörivä varoitusvalo
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