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3411 P

Teerullid Seeria 3000
Tampimisbandaažiga teerull

H217

TÄHTSAIMAD OMADUSED

Kõrge tihendusvõime tänu suurele joonkoormusele ja suurtele amplituudidele>
3-punkti-pendelkäändliigend suurepäraseks tõmbejõuks ja maastikul liikumiseks>
Ergonoomiline juhiplatvorm koos reguleeritava juhiistme ja kallutatava roolisambaga>
Suurepärane vaade masinale ja ehitusplatsile>
Lihtne, intuitiivne ja keeleliselt neutraalne käsitsemine>
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kaalud

töökaal koos kabiiniga kg 11660

Töökaal koos ROPS
üleveeremiskaitsega kg 11370

töökaal max. kg 13180

telje koormus ees/taga kg 6570/5090

prantsuse klassifikatsioon,
väärtus/klass 48,2/VPM3

masina mõõtmed

kogupikkus mm 5695

kogukõrgus kabiiniga mm 2994

koorma kõrgus, minim. mm 2314

teljevahe mm 3007

kogulaius kabiiniga mm 2250

kliirens, keskel mm 410

seesmine pöörderaadius mm 4670

Ülendinurk, ees/taga ° 36/37

bandaažide mõõtmed

bandaaži laius, ees mm 2140

bandaaži läbimõõt, ees mm 1684

bandaaži paksus, ees mm 15

bandaaži liik, ees tihendusplaat

tihendusplaatide kõrgus mm 100

tihendusplaatide arv 140

rehvide mõõtmed

rehvide suurus, taga TR 23.1-26 12 PR

diiselmootor

tootja DEUTZ

tüüp BF4M 2012C

silindrite arv 4

võimsus ISO 14396,
kW/PS/p/min 98,0/133,3/2300

võimsus SAE J1349,
kW/HP/p/min 98,0/131,3/2300

Heitgaasinorm EU Stage II/EPA Tier 2

veoajam

kiirus, töökäigul km/h 0-5,9/0-7,6/0-8,2

kiirus , transpordikäigul km/h 0-12,0

tõusuvõime vibratsiooniga /
ilma vibratsioonita % 48/53

vibratsioon

vibratsioonisagedus, ees, I/II Hz 27/37

amplituud ees,  I/II mm 1,90/0,80

tsentrifugaaljõud, ees, I/II kN 246/144

roolimehhanism

pendeldusnurk +/- ° 10

roolimine, liik mitte-veoteljega roolimine

paagi maht / täitekogus

kütusepaak, maht L 290

müratase

müratase LW(A), kleebis db(A) 108

müratase LW(A), mõõdetud db(A) 102

VARUSTUS

3-punkti-pendelliigend | Näidikute, märgulampide ja lülititega
armatuurlaud | Seatava roolisambaga töökoht | Mõlemalt poolt
ligipääsetav juhikoht | Hüdrostaatiline rool | Vibroeraldatud juhikoht |
Veojõukontroll | Ronimiskäepidemed juhiplatvormil

ERIVARUSTUS

ROPS-kabiin | Ümbermineku korral kaitsev süsteem (ROPS), jäik |
Raadio | Kaitsekatus | Täiendava kütusepeenfiltriga lahendus | HAMM
Compaction Meter (HCM) | Spidomeeter | Mootori tahhomeeter |
Vibratsioonisageduse näidik | Tagurdus-helisignaal | Telemaatikaliides |
Töövalgustus | Pöördvilkur | Lambikaitsevõre | Voolikukaitse
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