
tekniset tiedot

HC 139iD

Jyrät Sarja HC
Jyrä sileällä valssilla

H279

KOHOKOHDAT

Tehokas CEV Stage IV -moottori ECO-tilalla>
3-piste-heiluritaittonivel takaa painon tasaisen jakautumisen ja erinomaisen suoraankulun>
Korkea tiivistysteho>
Intuitiivinen ja kielineutraali käyttö>
Helppo ylläpito ja huolto>
Erinomainen näkyvyys koneeseen ja työmaalle>
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paino

Ajopaino aurinkokatolla
varustettuna kg 12960

nettopaino ilman ohjaamoa
ilman ROPSia kg 12385

Enimmäisajopaino kg 13060

akselipaino, edessä/takana kg 7240/5720

staattinen viivakuormitus
edessä kg/cm 33,8

ranskalainen luokittelu,
arvo/luokka 45,6/VM3

pyöräkuorma per rengas,
takana kg 2860

koneen mitat

kokonaispituus mm 5926

kokonaiskorkeus mm 3061

lastauksen korkeus, minimi mm 2238

akseliväli mm 2992

kokonaisleveys mm 2282

maksimityöleveys mm 2140

maavara, keskellä mm 448

Reunakivi etäisyys,
vasen/oikea mm 500/500

raideympyrän sisäsäde mm 3883

Kaltevuuskerroin,
edessä/takana ° 45/27

valssien mitat

valssin leveys edessä mm 2140

valssin halkaisija edessä mm 1504

valssin vahvuus, edessä mm 25

valssin laji, edessä sileä

renkaiden mitat

rengaskoko takana AW 23.1-26 8 PR

leveys renkaiden kohdalla
takana mm 2140

renkaiden määrä takana 2

Dieselmoottori

valmistaja CUMMINS

Tyyppi QSB 4.5 CIVD1

sylinterien lukumäärä 4

teho ISO 14396, kW/PS/rpm 90/122/2200

teho SAE J1349, kW/HP/rpm 90/121/2200

Pakokaasuluokka CEV IV

voimansiirtokoneisto

työvaihdenopeus km/h 0-7,0

kuljetusvaihdenopeus km/h 0-12,0

nousukyky täryn kanssa /
ilman täryä % 48/53

täry

tärytaajuus, edessä, I/II Hz 32/40

amplitudi, edessä, I/II mm 1,82/0,76

keskipakoisvoima edessä, I/II kN 240/158

Ohjaus

heilurikulma +/- ° 10

Ohjaus

ohjauslaji nivelohjaus

säiliön sisältö / täyttömäärä

polttoainesäiliö, sisältö L 270

AdBlue/DEF-säiliö, tilavuus L 47,0

melutaso

ääniteho LW(A), tarra db(A)

ääniteho LW(A), mitattu db(A) 110

VARUSTEET

Kojelauta ja näytöt, merkkivalot ja kytkimet | Kuljettajan ohjauspaikka,
nousu yhdeltä puolelta | Värähtelyvaimennettu kuljettajan ohjauspaikka
| Istuimen pituussäätö | 1 ajovipu | ECO-tila | Käännettävä konepelti |
Hydrostaattinen ohjaus | 3-piste-heiluritaittonivel | Kaavin säädettävä |
Suojakatos, muovi, lasikuituvahvistettu ja käännettävä

ERIKOISVARUSTELU

Kaavin metallia (kaksipuolinen) | HCQ-tiivistysmittari | Nopeusmittari |
| Värähtelyautomatiikka | Pyörivä varoitusvalo

TEKNISET TIEDOT HC 139iD (H279)


