
Techniniai duomenys

HD 14i TT

Tandeminiai volai Serija HD CompactLine
Tandeminis volas su dviem ratų rinkiniais

H264

PARYŠKINTA INFORMACIJA

Paprastas transportavimas, paprastas perkrovimas>
Ergonomiška vairuotojo platforma>
Paprastas, intuityvus ir kalbos atžvilgiu neutralus valdymas>
Kompaktiškas dydis>
Puikus padangų, mašinos ir statybvietės matomumas>

A WIRTGEN GROUP COMPANY



HD 14i TT  |  TECHNINIAI DUOMENYS HAMM

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

Kiti duomenys pateikus užklausą / Pasiliekame teisę keisti Paveikslėliuose gali būti pavaizduota speciali įranga.© Hamm AG 2023 - 2831244 lt-LT V6

Masės

Darbinė masė su kabina kg 3845

Darbinė masė su ROPS kg 3545

Savoji masė be kabinos, be
ROPS kg 3205

Maks. darbinė masė kg 4400

Ašies apkrova, priekyje / gale kg 1680/1865

Pranc. klasifikacija, reikšmė /
klasė 5,6/PLO

Priekinės / galinės padangos
apkrova kg 560/466,25

Mašinos matmenys

Bendras ilgis mm 2965

Bendras aukštis su kabina mm 2720

Bendras aukštis su ROPS
(apsauga nuo išriedėjimo) mm 2590

Krovimo aukštis, min. mm 1820

Atstumas tarp ašių mm 1950

Bendras plotis mm 1296

Didžiausias darbinis plotis mm 1276

Kelio prošvaisa, centre mm 305

Prošvaisa, kairėje ir dešinėje mm -/-

Vidinis ratų posūkio spindulys mm 2602

Padangų matmenys

Padangų dydis, priekyje / gale 10.5/80-16

Plotis virš padangų priekyje /
gale mm 1127/1276

Padangų skaičius, priekyje /
gale 3/4

Dyzelinis variklis

Gamintojas KUBOTA

Tipas V2403-CR

Cilindrų skaičius 4

Galia ISO 14396, kW/PS/s. per
min. 37.4/50,9/2700

Galia SAE J1349, kW/HP/s. per
min. 37,4/50,1/2700

Išmetamųjų dujų standartas EU Stage V / EPA Tier 4

Išmetamųjų dujų apdorojimas DOC-DPF

Judėjimo pavara

Greitis, nuoseklus km/h 0-10,0

Gebėjimas važiuoti įkalne % 40

Vairavimas

Sukimo kampas +/- ° 8

Vairavimas, tipas Lankstinio rėmo valdymas

Drėkinimo sistema

Drėkinimas vandeniu, tipas Slėgis

Bako talpa / pripildymo lygis

Degalų bakas, talpa L 73

Vandens bakas, talpa L 260

Priedo bakas, talpa L 18

Triukšmo lygis

Akustinis triukšmas L(WA),
lipdukas db(A) 101

Triukšmo lygis

Akustinis triukšmas L(WA),
išmatuotas db(A) 99

ĮRANGA

12 V lizdas | 3 taškų šarnyrinė jungtis | Valdymo skydelis su ekranais,
indikatoriais ir jungikliais | Prietaisų skydelio dangtis, rakinamas ir
atsparus oro sąlygoms | Įlipimo rankenos | Baterijos grandinės
pertraukiklis | Slėginė vandens purkštuvų sistema su intervalo jungikliu
| Vairuotojo vieta su įlipimo iš dviejų pusių vietomis | Hidrostatinis vairo
mechanizmas | Nuo vibracijos izoliuota operatoriaus platforma |
Prikabinamos kilpos priekyje „Compact-Line“ | Apšvietimo paketas,
skirtas važiuoti viešaisiais keliais

SPECIALI ĮRANGA

ROPS kabina su šildytuvu | ROPS, atlenkiamoji |  | Saugos diržo sagties
kontrolė | Radijas | Apsauginio stogo brezentas virš ROPS | Terminės
juostos | Variklio sustabdymo automatika | Atbulinės eigos garsinis
signalas | Prietaisų skydelio apšvietimas | Besisukantis įspėjamasis
žibintas | Variklio gaubtas su garso izoliacija | Vandens rezervuaro
dangtis, rakinamasis | Vandens išleidimo čiaupas | Priekabos
prikabinimo įtaisas | Įrankių dėžė
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