
tehnilised andmed

HD 138i VO

Tandemrullid Seeria HD
Vibro- ja ostsilleeriva bandaažiga tandemrull

H261

TÄHTSAIMAD OMADUSED

3-punkti-pendelkäändliigend ühtlaseks kaalujaotuseks ja suurepäraseks otseliikumiseks>
Ergonoomiline juhiplatvorm koos pööratava istme- ja juhtkonsooliga ja reguleeritava juhiistmega>
Sõiduraja nihe mugavaks kohale- ja ärasõiduks ning tihendamiseks äärekivide servade juures>
Lihtne, intuitiivne ja keeleliselt neutraalne käsitsemine>
Suurepärane vaade masinale ja ehitusplatsile>
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kaalud

töökaal koos kabiiniga kg 13155

töökaal max. kg 14000

telje koormus ees/taga kg 6960/6195

Maksimaalne teljekoormus,
ees/taga kg 7360/6640

staatiline lineaarkoormus,
ees/taga kg/cm 32,5/28,9

prantsuse klassifikatsioon,
väärtus/klass 25,2/VT1

masina mõõtmed

kogupikkus mm 5300

kogukõrgus kabiiniga mm 2983

kogukõrgus koos
kaitsekatusega, plast mm 3033

koorma kõrgus, minim. mm 2585

teljevahe mm 3895

kogulaius kabiiniga mm 2267

maksimaalne töölaius mm 2310

kliirens, keskel mm 347

Kaugus äärekividest,
vasakul/paremal mm 833/833

seesmine pöörderaadius mm 5980

bandaažide mõõtmed

bandaaži laius, ees/taga mm 2140/2140

bandaaži läbimõõt, ees/taga mm 1400/1400

bandaaži paksus, ees/taga mm 19/19

bandaaži liik, ees sile/poolitamata

bandaaži liik, taga sile/poolitamata

rattajooks,vasakule/paremale mm 170

diiselmootor

tootja CUMMINS

tüüp F4.5CS4168

silindrite arv 4

võimsus ISO 14396,
kW/PS/p/min 125/170/2200

võimsus SAE J1349,
kW/HP/p/min 125/168/2200

Heitgaasinorm MEE IV

heitgaasi järelkäitlus DOC-DPF

veoajam

kiirus, astmevaba km/h 0-9,7

reguleerimine, sujuv Hammtronic

tõusuvõime vibratsiooniga /
ilma vibratsioonita % 35/39

vibratsioon

vibratsioonisagedus, ees, I/II Hz 43/60

amplituud ees,  I/II mm 0,62/0,24

tsentrifugaaljõud, ees, I/II kN 145,5/113,7

võnkumine

võnkejõud, taga kN 170,5

võnkesagedus, taga Hz 36

tangentsiaalamplituud, taga mm 1,10

roolimehhanism

pendeldusnurk +/- ° 10

roolimine, liik mitte-veoteljega roolimine

vihmutussüsteem

veega vihmutamine, liik rõhk

paagi maht / täitekogus

kütusepaak, maht L 240

veepaagi maht L 1145

müratase

müratase L(WA), kleebis db(A)

müratase L(WA), mõõdetud db(A) 110

VARUSTUS

2 veepumpa | Eemalepööratav kaabits | Näidikute, märgulampide ja
lülititega armatuurlaud | Kallutatav armatuurlaud | Käetugede ja
turvavööga vedrustatud juhiiste | Hammtronic – elektrooniline
masinahaldur | Külgsuunas nihutatav ja pööratav juhtpultiste | Rööpe
nihutus | Vibratsiooni parameetrid on individuaalselt seatavad | Vee
pihustamissüsteem esimeste ja tagumiste pihustamisliistudega | Vee
filtreerimine (3-kordne) | Kahepoolselt täidetav veepaak ees ja taga |
Keskne vee väljalaskekraan

ERIVARUSTUS

Kütte- ja kliimaseade | Sageduse regulaator | Rööpmelaiuse nihke
näidik | Kaamerasüsteem | Tagurdus-helisignaal | Töövalgustus | Valtsi
serva valgustus | Aku lahklüliti | Lukustusseade | Tööriistakomplekt
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