
Технически данни

HD 148i VO

Тандемни валяци Серия HD
Тандемен валяк с вибрационен и осцилиращ бандаж

H261

АКЦЕНТИ

3-точков чупещ се шарнир за равномерно разпределение на тежестта и превъзходно движение направо>
Ергономична платформа на водача с въртящ се модул за обслужване на седалката и регулируема седалка на
водача

>

Изместване на следата за комфортно приближаване и отдалечаване и уплътняване на ръбове на бордюри>
Лесно, интуитивно и езиково неутрално обслужване>
Превъзходна видимост към машината и обекта>

A WIRTGEN GROUP COMPANY
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Тегла

Работно тегло с кабина kg 14035

Работно тегло макс. kg 14880

Натоварване на оста,
отпред/отзад kg 7350/6685

Максимално натоварване
на осите, предна/задна kg 7750/7130

Статично линейно
натоварване, отпред/отзад kg/cm 34,3/31,2

Френска класификация,
величина/клас 25,7/VT0

Габаритни размери на машината

Обща дължина mm 5300

Обща височина с кабина mm 2983

Обща височина с предп.
покрив, пластмаса mm 3033

Височина на натоварване,
миним. mm 2585

Междуосово разстояние mm 3895

Обща ширина с кабина mm 2267

Максимална работна
ширина mm 2310

Пътен просвет, централно mm 317

Разстояние до бордюра,
вляво/ вдясно mm 833/833

Радиус на завъртане по оста
на следата на предното
вътрешно колело

mm 5980

Размери на бандажите

Ширина на бандажа,
отпред/отзад mm 2140/2140

Диаметър на бандажа,
отпред/отзад mm 1400/1400

Дебелина на бандажа,
отпред/отзад mm 19/19

Тип бандаж, отпред гладък/неразделен

Тип бандаж, отзад гладък/неразделен

Промяна на траекторията
(изместване на следата),
вляво/вдясно

mm 170

Дизелов двигател

Производител CUMMINS

Тип F4.5CS4168

Брой на цилиндрите 4

Мощност ISO 14396,
kW/PS/UpM 125/170/2200

Leistung SAE J1349,
kW/HP/UpM 125/168/2200

Ниво отр. газове MEE IV

Допълнителна обработка
отработени газове DOC-DPF

Задвижващ механизъм

Скорост, безстепенна km/h 0-9,7

Регулиране, безстепенно Hammtronic

Способност за изкачване по
наклони, с/без вибрация % 32/36

Вибрация

Амплитуда, отпред, I/II mm 0,57/0,23

Центробежна сила, отпред,
I/II kN 146/114

Осцилация

Осцилационна сила, отзад kN 170,5

Осцилационна честота,
отзад Hz 36

Тангенциална амплитуда,
отзад mm 1,10

Кормилно управление

Ъгъл на люлеене +/- ° 10

Кормилно управление, тип Шарнирно (съчленено)
кормилно управление

Оросителна система

Водно оросяване, тип Налягане

Вместимост на резервоара/ капацитет

Резервоар за гориво,
вместимост L 240

Резервоар за вода,
вместимост L 1145

Ниво на шум

Акустична мощност L(WA),
стикер db(A)

Акустична мощност L(WA),
измерена db(A) 110

ОБОРУДВАНЕ

2 водни помпи | Регулируеми стъргалки | Арматурно табло с
дисплеи, контролни лампи и прекъсвачи | Арматурно табло
наклоняемо | Седалка за водача на пружинно окачване с
подлакътници и предпазен колан | Hammtronic - електронно
машинно управление | Въртящ се модул за обслужване на
седалката със странично регулиране и завъртане | Регулиране на
междуосието | Индивидуална настройка на параметрите на
вибрацията | Водна оросителна система с разпръскващи лайстни
отпред и отзад | Филтриране на водата (тройно) | Воден резервоар
отпред и отзад, двустранно пълнене | Централно източване на
водата

СПЕЦИАЛНО ОБОРУДВАНЕ

Отоплителна и климатична инсталация | Регулатор на честотата |
Индикация за изместване от коловоза | Система камери | Клаксон
за заден ход | Работно осветление | Осветление на ръбовете на
бандажите | Прекъсвач на акумулатора | Заключващо
приспособление | Бордови инструмент
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