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tekniset tiedot

HP 280i

Kumipyörätelat Sarja HP

H282

Kumipyörätela

KOHOKOHDAT
> Helppo, intuitiivinen ja kielineutraali käyttö
> Erinomainen näkyvyys renkaisiin, koneeseen ja työmaalle
> Korkea tiivistyksen ja pinnan laatu painon tasaisen jakautumisen sekä etu- ja takarengasparien renkaiden limittymisen
ansiosta

> Istuinkäyttöyksikkö siirrettävä ja käännettävä
> Älykäs painokuormituskonsepti koneen painon joustavaan sovittamiseen käyttötarkoituksen mukaan
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TEKNISET TIEDOT HP 280i (H282)
paino

säiliön sisältö / täyttömäärä

Ajopaino ohjaamolla
varustettuna

kg

9505

ajopaino ROPSin kanssa

kg

9320

nettopaino ilman ohjaamoa
ilman ROPSia

kg

8265

melutaso

Enimmäisajopaino

kg

27970

akselipaino, edessä/takana

kg

4280/5225

Painokuormitus joustava,
min/maks

kg

Ransk. luokitus min.,
arvo/luokka

9505/27970
13,1/PLO

Ransk. luokitus maks.,
arvo/luokka

35,1/P1

Pyöräkuormitus rengasta
kohti min., edessä/takana

kg

1070/1306

Pyöräkuormitus rengasta
kohti maks., edessä/takana

kg

3506/3070

kokonaispituus

mm

4970

kokonaiskorkeus ohjaamolla
varustettuna

mm

3000

kokonaiskorkeus ROPSin
kanssa

mm

2986

lastauksen korkeus, minimi

mm

2320

akseliväli

mm

3900

kokonaisleveys ohjaamolla
varustettuna

mm

2166

maksimityöleveys

mm

2084

maavara, keskellä

mm

300

raideympyrän sisäsäde

mm

6200

koneen mitat

renkaiden mitat
rengaskoko, edessä/takana
leveys renkaiden kohdalla,
edessä/takana

polttoainesäiliö, sisältö

L

235

AdBlue/DEF-säiliö, tilavuus

L

20

vesisäiliö, sisältö

L

650

lisäainesäiliö, sisältö

L

28

ääniteho LW(A), tarra

db(A)

103

ääniteho LW(A), mitattu

db(A)

100

VARUSTEET
12 V:n pistorasiat (2-kert.) | 2 suurta työ- ja taustapeiliä | Kojelauta ja
näytöt, merkkivalot ja toimintopainikkeet | Kojelauta kallistettava |
Käyttökonsepti Easy Drive | Painevesivalelu intervallikytkimellä | ECOtila | Kuljettajan ohjauspaikka, nousu molemmilta puolilta |
Nopeussäädetty veden suihkutus järjestelmä | Pyöräparien tasontasaus
edessä | Huoltotaso | Vesivalelujärjestelmä, jossa suihkulistat edessä ja
takana | Vesisuodatus (3-kert.) | Vesisäiliö edessä | Keskeinen
vedenpoistohana

ERIKOISVARUSTELU
Taka- ja etuakselijarru | ROPS-ohjaamo, jossa jakamattomat ovet |
Lämmitys ja ilmastointilaite | Ohjauspylväs, mukavuusuloskäynti ja
kallistettava kojelauta | Istuimen käyttöyksikkö, sivuttain siirrettävä ja
käännettävä | Malli, jossa ASC-luistonestojärjestelmä (Anti Slip Control) |
Radio | Ajopiirturi | HCQ-navigaattori | Kojelaudan suojus |
Reunanpuristus- ja leikkuulaite | Lämpösuojukset | Lisäainesumutus |
Renkaantäyttöjärjestelmä | Moottorin pysäytysautomatiikka | HAMM
Temperature Meter (HTM) | Telematiikkaliitäntä | Työvalonheittimet |
Pyörivä varoitusvalo | Coming Home -valaistus | Akun irtikytkin |
Sulkulaite | Työkalusarja

11.00-R20/11.00-R20
mm

renkaiden määrä
edessä/takana

1830/1830
4/4

Dieselmoottori
valmistaja

DEUTZ

Tyyppi

TCD 3.6 L4

sylinterien lukumäärä

4

teho ISO 14396, kW/PS/rpm

85,0/115,6/2000

teho SAE J1349, kW/HP/rpm

85,0/113,9/2000

Pakokaasuluokka

EU Stage V / EPA Tier 4

Pakokaasujen jälkikäsittely

DOC-DPF-SCR

voimansiirtokoneisto
nopeus, portaaton

km/h

portaaton säätö
nousukyky painolastin kanssa
/ ilman painolastia

0-19,0
Hammtronic

%

25/35

°

2

Ohjaus
heilurikulma +/ohjauslaji

kaksipisteohjaus

kastelulaite
vesikastelulaite, laji

paine

HAMM AG • Hammstr. 1 • D-95643 Tirschenreuth • Tel +49 9631 80-0 • Fax +49 9631 80-111 • www.hamm.eu
lisätietoja pyynnöstä / oikeus muutoksiin pidätetään Kuvissa saattaa olla lisävarusteita.© Hamm AG 2022 - 2766289 fi-FI V6

