
tekniset tiedot

3625 HT VC

Jyrät Sarja 3000
Jyrä VC-murskausvalssilla

H177

KOHOKOHDAT

2-in-1: Murskaus ja tiivistäminen yhdessä työvaiheessa>
Helppo työkalunvaihto patentoidun vaihtopidikejärjestelmän ansiosta>
Suuri murskausvoima suuren pistekuormituksen ansiosta>
Erittäin joustava - käyttö vakio- ja erikoistarkoituksissa>
3-piste-heiluritaittonivel takaa erinomaisen kitkan ja maastokelpoisuuden>
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paino

Ajopaino ohjaamolla
varustettuna kg 25420

Enimmäisajopaino kg 25940

akselipaino, edessä/takana kg 17075/8345

ranskalainen luokittelu,
arvo/luokka 111,2/VPM5

koneen mitat

kokonaispituus mm 6591

kokonaiskorkeus ohjaamolla
varustettuna mm 3065

lastauksen korkeus, minimi mm 2360

akseliväli mm 3186

kokonaisleveys ohjaamolla
varustettuna mm 2540

maavara, keskellä mm 420

raideympyrän sisäsäde mm 4590

Kaltevuuskerroin,
edessä/takana ° 45/27

valssien mitat

valssin leveys edessä mm 2220

valssin halkaisija edessä mm 1710

valssin vahvuus, edessä mm 35

valssin laji, edessä VC

Työkalupidikkeet, lukumäärä 150

renkaiden mitat

rengaskoko takana EM 23.5-R25 XTLA

Dieselmoottori

valmistaja DEUTZ

Tyyppi TCD 2012 L06 2V

sylinterien lukumäärä 6

teho ISO 14396, kW/PS/rpm 155,0/210,8/2300

teho SAE J1349, kW/HP/rpm 155,0/207,7/2300

Pakokaasuluokka EU Stage IIIA / EPA Tier 3

voimansiirtokoneisto

nopeus, portaaton km/h 0 - 8,0

portaaton säätö Hammtronic

nousukyky täryn kanssa /
ilman täryä % 61/66

täry

tärytaajuus, edessä Hz 27

amplitudi, edessä mm 2,09

keskipakoisvoima, edessä kN 351

Ohjaus

heilurikulma +/- ° 10

ohjauslaji nivelohjaus

säiliön sisältö / täyttömäärä

polttoainesäiliö, sisältö L 290

melutaso

ääniteho LW(A), tarra db(A) 106

ääniteho LW(A), mitattu db(A) 101

VARUSTEET

2 käsinojaa | 3-piste-heiluritaittonivel | Kaavin säädettävä | Kojelauta ja
näytöt, merkkivalot ja kytkimet | Automaattinen vedonsäätö ja
luistonestojärjestelmä | Akun irtikytkin | Käyttölava ja ohjauspylvään
säätö | Kuljettajan ohjauspaikka, nousu molemmilta puolilta |
Nopeuden esivalinta | Hydrostaattinen ohjaus | Värähtelyvaimennettu
kuljettajan ohjauspaikka | Portaaton hydrostaattinen neliveto | ROPS-
ohjaamo | Äänieristys

ERIKOISVARUSTELU

Vakiolämmitys | Radio | Suojakatos | Malli, jossa polttoaineen
lisäesisuodatin | HAMM Compaction Meter (HCM) | Peruutusäänimerkki
| Telematiikkaliitäntä | Työvalonheittimet | Pyörivä varoitusvalo |
Suojaritilä, valaistuspaketti
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