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Svoriai
Darbinis svoris su kabina ir kaušu (ISO 6016)  2608 kg
Gabenama masė (be padargo)  2477 kg
Svorio sumažinimas naudojant stoginę  -118 kg
Slėgis į gruntą naudojant guminius vikšrus  30.30 kPa

Variklis
Markė / modelis  „Kubota“ / D1105-E4B (V etapas)
Kuras  Dyzelinas
Cilindrų skaičius  3
Darbinis tūris  1123 cm3

Maks. galia esant 2400 aps./min. (ISO 14396)  15.4 kW
Maksimalus sukimo momentas (SAE)  71.2 Nm

Hidraulinė sistema
Siurblio rūšis  Sudvejintos išvesties, kintamo darbinio tūrio stūmoklinis

siurblys su krumpliaratiniais siurbliais
Visas hidraulinis pajėgumas  87.00 L/min
Pagalbinis (AUX1) srautas  50.00 L/min
Pagalbinis (AUX2) srautas  20.00 L/min
Pagalbinė (AUX1) apsauga  180.00 bar
Pagalbinė (AUX2) apsauga  179.00 bar

Našumas
Kasimo jėga, kaušo ranka (ISO 6015)  15690 N
Kasimo jėga, kaušas (ISO 6015)  23720 N
Kaušo traukos jėga  29080 N
Važiavimo greitis mažo greičio režimu  2.5 km/h
Važiavimo greitis didelio greičio režimu  4.3 km/h

Antstato sukimo sistema
Strėlės sukimas į kairę  60.0°
Strėlės sukimas į dešinę  60.0°
Sukimo greitis  9.3 RPM

Skysčių kiekiai
Kuro bakas  34.40 L
Hidraulinis bakas  10.20 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)
Viso kūno vibracija (ISO 2631–1)  0.11 ms-2

Rankos-plaštakos vibracija (ISO 5349–1)  0.50 ms-2

Pagrindinė įranga
1500 mm buldozerio mentė
250 mm guminis vikšras
Reguliuojama dvigubo veikimo pagalbinė hidraulinė
sistema (AUX1) su sparčiosiomis jungtimis
Akumuliatoriaus atjungimo jungiklis.
Mentės adaptacinio režimo funkcija
Valdymo pultų blokavimo sistema
Puodelio laikiklis
Fiksavimas dviem kryptimis
Variklio / hidraulinės sistemos stebėjimo sistema su
išjungimo galimybe.
Užlenkiami ir ergonomiški važiavimo pedalai
Pilno kuro bako įspėjamasis pavojaus signalas

 Garso signalas
Proporcinis greitai pasiekiamas pagalbinis ir strėlės
pasukimo poslinkio hidraulinis valdymas
Susivyniojantis saugos diržas
Sėdynė su aukštu atlošu
Skyrelis daiktams
TOPS/ROPS/FOPS stoginė * 1

Dviejų greičių eiga su automatiniu perjungimu
Viršutinės konstrukcijos keturių taškų tvirtinimas
Darbinis žibintas (strėlė)
Vandens skirtuvas
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
krentančių objektų struktūra (FOPS), atitinkanti ISO 3449 reikalavimus.

Darbo zona

(A) 185.0°
(B) 4542.0 mm
(C) 4413.0 mm
(D) 2052.0 mm
(E) 385.0 mm
(F) 420.0 mm

 (G) 3104.0 mm
(H) 4006.0 mm
(I) 2845.0 mm
(J) 1474.0 mm
(K) 2568.0 mm

Matmenys

(A) 319.0 mm
(B) 539.0 mm
(C) 1540.0 mm
(D) 1543.0 mm
(E) 1462.0 mm
(F) 3192.0 mm
(G) 1965.0 mm
(H) 4174.0 mm
(I) 21.0 mm

 (J) 1500.0 mm
(K) 2438.0 mm
(L) 250.0 mm
(M) 580.0 mm
(N) 705.0 mm
(O) 1755.0 mm
(P) 820.0 mm
(Q) 1741.0 mm
(R) 1616.0 mm

Papildoma įranga
Objektų tvarkymo paketas
(vožtuvai, OWD, kėlimo
kilpa)
TOPS/ROPS/FOPS cab
AUX1 tiesioginis grąžinimas
į rezervuarą
AUX2 hidraulika
AUX1/AUX2/išleidimas ant
strėlės
Karterio išleidimo linija
Automatinės laisvosios
eigos sistema
Užvedimas nenaudojant
rakto
Eigos aliarmas

 AM/FM MP3 radijas
Papildomos halogeninės
lempos
Švyturėlis
Prabangi, audiniu apmušta
sėdynė su amortizatoriumi
Specialusis komplektas
K/D veidrodėlis
„Klac“ D ir MS03 mova
Tepalų pistoletas su laikikliu


