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TÄHTSAIMAD OMADUSED

3-punkti-pendelkäändliigend suurepäraseks tõmbejõuks ja maastikul liikumiseks>
Lintajam paremaks kallakult ülesronimiseks>
Lihtne, intuitiivne ja keeleliselt neutraalne käsitsemine>
Ergonoomiline juhiplatvorm>
Suurepärane vaade masinale ja ehitusplatsile>
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kaalud

töökaal koos päikesekatusega kg 11220

töökaal max. kg 11440

telje koormus ees/taga kg 6420/4800

staatiline lineaarkoormus, ees kg/cm 30,0

prantsuse klassifikatsioon,
väärtus/klass 40,6/VM3

masina mõõtmed

kogupikkus mm 5698

kogukõrgus mm 3126

koorma kõrgus, minim. mm 2331

teljevahe mm 2995

kogulaius mm 2262

kliirens, keskel mm 419

seesmine pöörderaadius mm 3990

Ülendinurk, ees/taga ° 29/26

bandaažide mõõtmed

bandaaži laius, ees mm 2140

bandaaži läbimõõt, ees mm 1504

bandaaži paksus, ees mm 25

bandaaži liik, ees sile

rehvide mõõtmed

rehvide suurus, taga AW 23.1-26 8 PR

laius rehvide kohal, taga mm 2140

rehvide arv, taga 2

diiselmootor

tootja CUMMINS

tüüp 4BT AA 3.9

silindrite arv 4

võimsus ISO 14396,
kW/PS/p/min 74/100/2200

võimsus SAE J1349,
kW/HP/p/min 74/99/2200

Heitgaasinorm CEV III

veoajam

kiirus, töökäigul km/h 0-5,5/0-7,0/0-8,5

kiirus , transpordikäigul km/h 0-12,5

tõusuvõime vibratsiooniga /
ilma vibratsioonita % 48/53

vibratsioon

vibratsioonisagedus, ees, I/II Hz 32/40

amplituud ees,  I/II mm 1,83/0,77

tsentrifugaaljõud, ees, I/II kN 240/158

roolimehhanism

pendeldusnurk +/- ° 10

roolimine, liik mitte-veoteljega roolimine

paagi maht / täitekogus

kütusepaak, maht L 290

müratase

müratase LW(A), kleebis db(A)

müratase LW(A), mõõdetud db(A) 110

VARUSTUS

Näidikute, märgulampide ja lülititega armatuurlaud | Ühelt poolt
ligipääsetav juhikoht | Vibroeraldatud juhikoht | Istme pikisuunaline
nihutamine | 1 sõiduhoob | Kallutatav mootori kapott | Hüdrostaatiline
rool | 3-punkti-pendelliigend | Reguleeritav kaabits | Plastist
kaitsekatus, klaaskiuga tugevdatud ja kokkupandav | Armatuurlaua kate

ERIVARUSTUS

HAMM Compaction Meter (HCM) | Spidomeeter | Telemaatikaliides |
Töövalgustus | Voolikukaitse
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