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Svoriai
Darbinis svoris su TOPS stogine ir kaušu (ISO 6016)  1176 kg
Transportavimo masė (be padargo)  1077 kg
Slėgis į gruntą, guminiai vikšrai  29.70 kPa

Variklis
Markė / modelis  „Kubota“ / D722-E4B-BCZ-6
Kuras  Dyzelinas
Cilindrų skaičius  3
Darbinis tūris  719 cm3

Didžiausias galingumas 2000 sūk./min. greičiu (ISO
14396)

 7.5 kW

Maksimalus sūkio momentas (SAE)  40.1 Nm

Hidraulinė sistema
Siurblio rūšis  Siurblys su sudvejintu krumpliaračiu
Bendra hidraulinė galia  20.00 L/min
Pagalbinis srautas  20.00 L/min
Pagalbinės sistemos slėgio mažinimas  190.0 bar

Našumas
Kasimo jėga, kaušo ranka (ISO 6015)  5550 N
Kasimo jėga, kaušas (ISO 6015)  8294 N
Kaušo traukos jėga  9905 N
Važiavimo greitis mažo greičio režimu  2.1 km/h
Važiavimo greitis didelio greičio režimu  3.1 km/h

Antstato sukimo sistema
Strėlės sukimas į kairę  67.0°
Strėlės sukimas į dešinę  64.0°
Sukimo greitis  9.0 RPM

Skysčių kiekiai
Kuro bakas  16.00 L
Hidraulinis bakas  2.60 L

Aplinkos duomenys
Skleidžiamo triukšmo lygis LpA (ES direktyva 2006/42/EB) 80 dB(A)
Skleidžiamo triukšmo lygis LWA (ES direktyva
2000/14/EB)

 93 dB(A)

Pagrindinė įranga
710 mm buldozerio mentė / 1 100 mm išstumta
180 mm guminis vikšras
Pagalbiniai hidrauliniai įtaisai ant strėlės su greitojo
prijungimo mechanizmais
Valdymo pultų blokavimo sistema
Garso signalas
Elektroniniu būdu aktyvinamas vikšro išplėtimas
Hidrauliniu būdu nuo 710 iki 1 100 mm plečiama važiuoklė
Susivyniojantis saugos diržas

 Sėdynė
Dviejų greičių eiga.
TOPS stoginė  1
Apsauga nuo vandalizmo
Vandens skirtuvas
Darbiniai žibintai
Garantija: 24 mėn., 2000 val. (atsižvelgiant į tai, kuris
apribojimas pasiekiamas pirmiau)

1. Apsaugos apvirtus struktūra (TOPS), atitinkanti ISO 12117 reikalavimus.

Darbo zona

(A) 196.0°
(B) 3145.0 mm
(C) 3093.0 mm
(D) 1374.0 mm
(E) 196.0 mm
(F) 230.0 mm

 (G) 1899.0 mm
(H) 2685.0 mm
(I) 1818.0 mm
(J) 1383.0 mm
(K) 1820.0 mm

Matmenys

(A) 220.0 mm
(B) 363.0 mm
(C) 992.0 mm
(D) 968.0 mm
(E) 987.0 mm
(F) 2153.0 mm
(G) 1280.0 mm
(H) 2793.0 mm
(I) 16.0 mm

 (J) 710.0 mm
(J) 1100.0 mm
(K) 2209.0 mm
(L) 180.0 mm
(M) 413.0 mm
(N) 471.0 mm
(O) 1121.0 mm
(P) 550.0 mm
(S) 1490.0 mm

Papildoma įranga
Pagalbinė dvipusės eigos
sistema
Pagalbinis, ant rankos
Švyturėlis
Griovimo rinkinys (svirties,
kaušo cilindrų dangčiai
ir HD važiavimo žarnų
apsauga)
Tepalų pistoletas su laikikliu
Hidraulinės alyvos
aušintuvas

 Užvedama nenaudojant
rakto
LED lemputė
Objekto tvarkymo įtaisas
(kėlimo ąsa)
Duslintuvo su kibirkščių
gaudytuvu rinkinys
Eigos aliarmas


