A WIRTGEN GROUP COMPANY

tehnilised andmed

3625 HT

Teerullid Seeria 3000

H177

Silebandaažiga teerull

TÄHTSAIMAD OMADUSED
>
>
>
>
>

3-punkti-pendelkäändliigend suurepäraseks tõmbejõuks ja maastikul liikumiseks
Suurepärane vaade masinale ja ehitusplatsile
Lihtne, intuitiivne ja keeleliselt neutraalne käsitsemine
Elektrooniline masina juhtseade Hammtronic
Ergonoomiline juhiplatvorm koos pööratava istme- ja juhtkonsooliga, reguleeritava juhiistme ja kallutatava
roolisambaga

3625 HT | TEHNILISED ANDMED

HAMM

TEHNILISED ANDMED 3625 HT (H177)

VARUSTUS

kaalud

2 käetuge | 3-punkti-pendelliigend | Reguleeritav kaabits | Näidikute,
märgulampide ja lülititega armatuurlaud | Automaatne veojõukontroll |
Aku lahklüliti | Seatava roolisambaga töökoht | Mõlemalt poolt
ligipääsetav juhikoht | Kiiruse eelvalik | Hüdrostaatiline rool |
Vibroeraldatud juhikoht | Astmeteta hüdrostaatiline täisvedu (nelikvedu)
| Ronimiskäepidemed juhiplatvormil | Heliisolatsioon

töökaal koos kabiiniga

kg

24785

Töökaal koos ROPS
üleveeremiskaitsega

kg

24565

töökaal max.

kg

25050

telje koormus ees/taga

kg

16115/8670

kg/cm

72,6

staatiline lineaarkoormus, ees
prantsuse klassifikatsioon,
väärtus/klass

103,7/VM5

masina mõõtmed
kogupikkus

mm

kogukõrgus kabiiniga

mm

3065

koorma kõrgus, minim.

mm

2360

teljevahe

mm

3230

kogulaius kabiiniga

mm

2490

kliirens, keskel

mm

425

seesmine pöörderaadius

mm

4940

°

32/27

bandaaži laius, ees

mm

2220

bandaaži läbimõõt, ees

mm

1600

bandaaži paksus, ees

mm

Ülendinurk, ees/taga

6355

ERIVARUSTUS
ROPS-kabiin | Ümbermineku korral kaitsev süsteem (ROPS), jäik |
Kabiiniküte | Raadio | Kaitsekatus | Täiendava kütusepeenfiltriga
lahendus | HAMM Compaction Meter (HCM) | Tagurdus-helisignaal |
Telemaatikaliides | Töövalgustus | Pöördvilkur | Valgustipaketi
kaitsevõre | Hüdrovoolikute kaitse esiraamil

bandaažide mõõtmed

bandaaži liik, ees

45
sile

rehvide mõõtmed
rehvide suurus, taga

EM 23.5-R25 XTLA

diiselmootor
tootja

DEUTZ

tüüp

TCD 2012 L06 2V

silindrite arv

6

võimsus ISO 14396,
kW/PS/p/min

155,0/210,8/2300

võimsus SAE J1349,
kW/HP/p/min

155,0/207,7/2300

Heitgaasinorm

EU Stage IIIA/EPA Tier 3

veoajam
kiirus, astmevaba

km/h

reguleerimine, sujuv
tõusuvõime vibratsiooniga /
ilma vibratsioonita

0 - 10,0
Hammtronic

%

51/56

vibratsioon
vibratsioonisagedus, ees, I/II

Hz

25/28

amplituud ees, I/II

mm

2,04/1,21

tsentrifugaaljõud, ees, I/II

kN

331/243

°

10

roolimehhanism
pendeldusnurk +/roolimine, liik

mitte-veoteljega roolimine

paagi maht / täitekogus
kütusepaak, maht

L

290

müratase
müratase LW(A), kleebis

db(A)

106

müratase LW(A), mõõdetud

db(A)

101
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