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Svoriai
Darbinis svoris su stogine ir kaušu (ISO 6016)  1749 kg
Gabenama masė (be padargo)  1632 kg
Papildomas ilgos buldozerio mentės svoris  9 kg
Slėgis į gruntą, guminiai vikšrai  30.06 kPa

Variklis
Markė / modelis  „Kubota“ / D722-E4B (V etapas)
Kuras  Dyzelinas
Cilindrų skaičius  3
Darbinis tūris  719 cm3

Maksimali galia esant 2 500 aps./min. (ISO 14396)  10.2 kW
Sukimo momentas (SAE)  43.5 Nm

Hidraulinė sistema
Siurblio rūšis  Dviejų stūmoklių stūmoklinis siurblys su krumpliaratiniu

siurbliu
Visas hidraulinis pajėgumas  41.30 L/min
Stūmoklinio siurblio našumas  30.00 L/min
Pagalbinis srautas  30.00 L/min
Pagalbinės sistemos slėgio mažinimas  180.0 bar

Našumas
Kasimo jėga, kaušo ranka (ISO 6015)  9108 N
Kasimo jėga, kaušas (ISO 6015)  16177 N
Kaušo traukos jėga  19302 N
Važiavimo greitis mažo greičio režimu  2.7 km/h
Važiavimo greitis didelio greičio režimu  4.2 km/h

Antstato sukimo sistema
Strėlės sukimas į kairę  80.0°
Strėlės sukimas į dešinę  60.0°
Sukimo greitis  10.1 RPM

Skysčių kiekiai
Kuro bakas  19.00 L
Hidraulinis bakas  14.30 L

Aplinkos duomenys
Skleidžiamo triukšmo lygis LpA (ES direktyva 2006/42/EB)  81 dB(A)
Skleidžiamo triukšmo lygis LWA (ES direktyva 2000/14/EB)  93 dB(A)
Viso kūno vibracija (ISO 2631–1)  0.14 ms-2

Rankos-plaštakos vibracija (ISO 5349–1)  0.49 ms-2

Pagrindinė įranga
230 mm guminis vikšras
980 mm buldozerio mentė su dviem 190 mm ilgintuvais
Akumuliatoriaus atjungimo jungiklis.
Valdymo pultų blokavimo sistema
Atsvaras
Puodelių laikikliai
Dvigubo veikimo pagalbinė hidraulinė sistema
Variklio būklės stebėjimo prietaisas su sautomatinio
išjungimo funkcija
Užlenkiami ir ergonomiški važiavimo pedalai
Pilno kuro bako įspėjamasis pavojaus signalas
Garso signalas

 Hidraulinės sistemos ir judėjimo valdymo blokuotė
Hidraulinės valdymo svirtys
Hidrauliniu būdu nuo 1 360 mm iki 980 mm suglaudžiama
važiuoklė
Susivyniojantis saugos diržas
* TOPS / ROPS / FOPS stoginė  1
Dviejų greičių eiga
Viršutinė tvirtinimo keturiose vietos struktūra
Vandens skirtuvas
Darbinis žibintas (strėlė)
Garantija: 24 mėn., 2000 val. (atsižvelgiant į tai, kuris
apribojimas pasiekiamas pirmiau)

1. Apsaugos apvirtus struktūra (ROPS), atitinkanti ISO 3471 reikalavimus. Apsaugos apvirtus struktūra (TOPS), atitinkanti ISO 12117 reikalavimus. Apsaugos nuo
krintančių objektų struktūra (FOPS), atitinkanti ISO 3449 reikalavimus.

Darbo zona

(A) 196.0°
(B) 3971.0 mm
(C) 3923.0 mm
(D) 1560.0 mm
(E) 220.0 mm
(E*) 300.0 mm
(F) 204.0 mm

 (F*) 254.0 mm
(G) 2406.0 mm
(H) 3378.0 mm
(I) 2369.0 mm
(J) 1810.0 mm
(K) 2249.0 mm

Matmenys

(A) 235.0 mm
(B) 419.0 mm
(C) 1138.0 mm
(D) 1114.0 mm
(E) 1045.0 mm
(F) 2715.0 mm
(G) 1476.0 mm
(H) 3450.0 mm
(I) 25.0 mm
(J) 980.0 mm

 (J*) 1360.0 mm
(K) 2297.0 mm
(L) 230.0 mm
(M) 450.0 mm
(N) 638.0 mm
(O) 1190.0 mm
(P) 690.0 mm
(Q) 1532.0 mm
(R) 1370.0 mm

Papildoma įranga
Ardymo paketas (strėlė,
ranka, kaušo cilindrų
dangčiai ir intensyvios
eksploatacijos eigos žarnų
apsaugas)
Objektų tvarkymo paketas
(vožtuvai, OWD, kėlimo
kilpa)
Ilga buldozerio mentė
AUX1 tiesioginis grąžinimas
į rezervuarą
AUX1 ant svirties
Užvedimas nenaudojant
rakto
Eigos aliarmas

 Papildomos halogeninės
lempos
Švyturėlis
Specialusis komplektas
K/D veidrodėlis
Gesintuvas
„Klac“ C ir MS01 movos
Tepalų pistoletas su laikikliu


