
Технически данни

3516

Валяци Серия 3000
Валяк с гладък бандаж

H176

АКЦЕНТИ

Ергономична платформа на водача с въртящ се модул за обслужване на седалката, регулируема седалка на
водача и завъртаща се кормилна колона

>

3-точков чупещ се шарнир за превъзходна тяга и проходимост>
Лесно, интуитивно и езиково неутрално обслужване>
Превъзходна видимост към машината и обекта>
Висока производителност на уплътняване чрез високо линейно натоварване и големи амплитуди>
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Тегла

Работно тегло с кабина kg 15755

Работно тегло с ROPS
(защитна конструкция
срещу преобръщане)

kg 15535

Работно тегло макс. kg 18810

Натоварване на оста,
отпред/отзад kg 9305/6450

Статично линейно
натоварване, отпред kg/cm 43,5

Френска класификация,
величина/клас 59,96/VM4

Габаритни размери на машината

Обща дължина mm 6075

Обща височина с кабина mm 3020

Височина на натоварване,
миним. mm 2290

Междуосово разстояние mm 3090

Обща ширина с кабина mm 2270

Пътен просвет, централно mm 375

Радиус на завъртане по оста
на следата на предното
вътрешно колело

mm 4360

Ъгъл на откос, отпред/отзад ° 31/27

Размери на бандажите

Ширина на бандажа, отпред mm 2140

Диаметър на бандажа,
отпред mm 1504

Дебелина на бандажа,
отпред mm 30

Тип бандаж, отпред плавен

Размери на гумите

Размер на гумите, отзад AW 23.1-26 12 PR

Дизелов двигател

Производител DEUTZ

Тип TCD 2012 L06 2V

Брой на цилиндрите 6

Мощност ISO 14396,
kW/PS/UpM 155,0/210,8/2300

Leistung SAE J1349,
kW/HP/UpM 155,0/207,7/2300

Ниво отр. газове Stage IIIA на ЕС / EPA Tier 3

Задвижващ механизъм

Работна скорост km/h 0-4,4/0-5,9/0-6,9

Транспортна скорост km/h 0-11,3

Способност за изкачване по
наклони, с/без вибрация % 47/52

Вибрация

Вибрационна честота,
отпред, I/II Hz 30/40

Амплитуда, отпред, I/II mm 1,90/0,90

Центробежна сила, отпред,
I/II kN 256/215

Кормилно управление

Ъгъл на люлеене +/- ° 10

Кормилно управление

Кормилно управление, тип Шарнирно (съчленено)
кормилно управление

Вместимост на резервоара/ капацитет

Резервоар за гориво,
вместимост L 290

Ниво на шум

Акустична мощност LW(A),
стикер db(A) 105

Акустична мощност LW(A),
измерена db(A) 103

ОБОРУДВАНЕ

2 подлакътника | 3-точкова люлееща се връзка | Регулируеми
стъргалки | Арматурно табло с дисплеи, контролни лампи и
прекъсвачи | Автоматичен контрол на тягата и система против
буксуване | Прекъсвач на акумулатора | Пулт за управление с
регулиране на кормилната колона | Операторска кабина със стълби
от двете страни | Предварителен избор на скорост | Хидростатично
управление | Изолирана от вибрации операторска кабина |
Безстепенно хидростатично задвижване на всички колела |
Ръкохватки за качване на операторската кабина | Гребло

СПЕЦИАЛНО ОБОРУДВАНЕ

ROPS, неподвижна | Стационарно отопление | Радио | Предпазен
покрив | Трамбовъчна плоча | Изпълнение с допълнителен
предварителен горивен филтър | HAMM измервател на
уплътняването (HCM) | Скоростомер | Индикация за честотата,
вибрации | Клаксон за заден ход | Вибрационна автоматика |
Работно осветление | Въртяща се сигнална лампа | Предпазна
решетка за пакета светлини | Предпазен маркуч
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