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kaalud

töökaal koos kabiiniga kg 5890

Töökaal koos ROPS
üleveeremiskaitsega kg 5720

tühikaal kabiinita, ROPS
üleveeremiskaitsmeta kg 5400

töökaal max. kg 10020

telje koormus ees/taga kg 3140/2750

Maksimaalne teljekoormus,
ees/taga kg 5350/4670

prantsuse klassifikatsioon,
väärtus/klass

ratta koormus rehvi kohta
ee/tagas kg 628/688

masina mõõtmed

kogupikkus mm 4590

kogukõrgus kabiiniga mm 2872

kogukõrgus ROPS-
üleveeremiskaitsmega mm 2952

koorma kõrgus, minim. mm 2192

teljevahe mm 3340

kogulaius kabiiniga mm 1803

maksimaalne töölaius mm 1725

kliirens, keskel mm 340

Kaugus äärekividest,
vasakul/paremal mm 760/760

seesmine pöörderaadius mm 4140

rehvide mõõtmed

rehvi suurus, ees/taga 7.50-15/7.50-15

laius rehvide kohal, ees/taga mm 1725/1350

rehvide arv, ees/taga 5/4

diiselmootor

tootja DEUTZ

tüüp TCD 2.9 L4

silindrite arv 4

võimsus ISO 14396,
kW/PS/p/min 55,4/75,3/2500

võimsus SAE J1349,
kW/HP/p/min 55,4/74,2/2500

Heitgaasinorm EU Stage IIIB/EPA Tier 4

heitgaasi järelkäitlus DOC

veoajam

kiirus, astmevaba km/h 0-19,0

tõusuvõime % 35/40

roolimehhanism

pendeldusnurk +/- ° 10

roolimine, liik mitte-veoteljega roolimine

vihmutussüsteem

veega vihmutamine, liik rõhk

paagi maht / täitekogus

kütusepaak, maht L 120

veepaagi maht L 700

müratase

müratase L(WA), kleebis db(A) 101

müratase

müratase L(WA), mõõdetud db(A)

VARUSTUS

12 V pistikupesa | 2 suurt töö- ja tahavaatepeeglit | Näidikute,
märgulampide ja lülititega armatuurlaud | Kallutatav armatuurlaud |
ECO-režiim | Mõlemalt poolt ligipääsetav juhikoht | Kiiruse eelvalik |
Juhikabiini platvorm vibratsiooni isolatsiooniga | Kahepoolselt täidetav
veepaak ees ja taga | Keskne vee väljalaskekraan |

ERIVARUSTUS

Harjadest koosnev kaabits, klapitav |  |  | Küte ja kliimaseade |
Tulekustuti | Kaitsekatus | Spidomeeter | Mootori
seiskamisautomaatika | Kaamerasüsteem | Tagurdus-helisignaal |
Telemaatikaliides | Töövalgustus | Pöördvilkur | LED-rehvivalgustus |
Aku lahklüliti
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