E55z

Ekskavatoriai
Specifikacijos

Svoriai

Darbo zona

Darbinis svoris
Papildomas plieninių vikšrų svoris
Papildomas kabinos su šildytuvu ir oro kondicionieriumi
svoris
Kampu nukreiptos mentės papildomas svoris
Papildomas ilgos buldozerio mentės svoris
Slėgis į gruntą, guminiai vikšrai

5271 kg
125 kg
19 kg
176 kg
176 kg
30.00 kPa

Variklis
Markė / modelis
Kuras
Cilindrų skaičius
Darbinis tūris
Didžiausia BENDROJI galia (ISO 9249)
Didžiausias BENDRASIS sukimo momentas (ISO 9249)

„Bobcat“ 1,8 l, 97/68 EB V pakopa
Dyzelinas
3
1.79 L
36.4 kW
180.0 Nm

Hidraulinė sistema
Siurblio rūšis
Stūmoklinio siurblio našumas
Įrengtų grandinių sistemos slėgio mažinimas
Strėlės prievado pagrindo ir stūmoklio galo slėgio
mažinimas
Pagalbinis (AUX1) srautas
Pagalbinis (AUX2) srautas

Viengubos išvesties, kintamo darbinio tūrio stūmoklinis
siurblys su krumpliaratiniais siurbliais
138.60 L/min
250.00 bar
290.0 - 290.0 bar
80.50 L/min
45.40 L/min

Našumas
Kasimo jėga, kaušo ranka (ISO 6015)
Kasimo jėga, ilga kaušo ranka (ISO 6015)
Kasimo jėga, kaušas (ISO 6015)
Važiavimo greitis mažo greičio režimu
Važiavimo greitis didelio greičio režimu

30993 N
26301 N
44297 N
2.9 km/h
4.6 km/h

(A)
(B)
(B)
(C)
(C*)
(D)
(D*)
(E)
(F)

186.0°
5983.0 mm
6361.0 mm
5843.0 mm
6232.0 mm
2541.0 mm
2638.0 mm
390.0 mm
547.0 mm

(G)
(H)
(H*)
(I)
(I*)
(J)
(J*)
(K)
(K*)

4272.0 mm
5513.0 mm
5768.0 mm
3558.0 mm
4213.0 mm
2485.0 mm
2878.0 mm
3434.0 mm
3834.0 mm

(J)
(K)
(L)
(M)
(N)
(O)
(P)
(P*)
(Q)
(R)

1959.0 mm
2566.0 mm
400.0 mm
586.0 mm
872.0 mm
2027.0 mm
1000.0 mm
1071.0 mm
1976.0 mm
1881.0 mm

Matmenys

Antstato sukimo sistema
Strėlės sukimas į kairę
Strėlės sukimas į dešinę
Sukimo greitis

75.0°
50.0°
9.3 RPM

Skysčių kiekiai
Aušinimo sistema
Variklio variklio tepimas ir tepalo filtras
Kuro bakas
Hidraulinis bakas

7.60 L
6.30 L
72.00 L
15.10 L

Pagrindinė įranga
1 960 mm buldozerio mentė
400 mm guminis vikšras
5 colių ekranas
Automatinės laisvosios eigos sistema
Reguliuojamas dvigubo veikimo pagalbinis hidraulinis
(AUX1) su QC ant svirties
Battery disconnect switch
Verstuvo kopijavimo funkcija
Paruoštas gnybtui
Valdymo pulto fiksatoriai
Pudelių laikikliai
Fiksavimas dviem kryptimis
Dviejų briaunų skriemuliai
Variklio / hidraulikos monitorius su išjungimu
Užlenkiami ir ergonomiški pedalai
Pilno degalų bako įspėjamasis signalas

Garso signalas
Hidraulinės valdymo svirtys
Mašinos IQ (telematika)
Proporcinis liečiamasis pagalbinės sistemos ir strėlės
pasukimo poslinkio hidraulinis valdymas
Įsitraukiantis saugos diržas
Pasirenkamas pagalbinės hidraulinės sistemos srautas
Amortizuojanti sėdynė aukštu atlošu
Skyrelis daiktams
Įrankių dėžė
TOPS / ROPS / FOPS kabina* 1
Dviejų greičių eiga su automatiniu perjungimu
Viršutinės konstrukcijos fiksavimas
LED darbiniai žibintai
Garantija: 24 mėn., 2000 val. (atsižvelgiant į tai, kuris
apribojimas pasiekiamas pirmiau)

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

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(H*)
(I)

422.0 mm
627.0 mm
1659.0 mm
2004.0 mm
1784.0 mm
4300.0 mm
2523.0 mm
5561.0 mm
5558.0 mm
24.0 mm

Papildoma įranga
Oro kondicionavimas
(kabina su ŠVOK)
Automatinis oro
kondicionierius (kabina su
automatine ŠVOK sistema)
7 colių jutiklinis ekranas
Užvedimas nenaudojant
rakto
Ilgas kaušo stiebas su
sunkiu atsvaru
2 pagalbinė hidraulinė
sistema
Karterio išleidimo linija
Spaustuvas su AUX1
vožtuvu
Pakreipimo jungties linijos
(AUX4)

AM/FM MP3 stereo radijas
su „Bluetooth“
FOGS (viršutinės
apsaugos) rinkinys
Keliamųjų grandinių rinkinys
Eigos aliarmas
400 mm plieniniai vikšrai
400 mm segmentuoti vikšrai
Švyturėlio rinkinys
Kairiojo ir dešiniojo
veidrodžių rinkinys
Gesintuvas
Papildomos LED darbinės
šviesos rinkinys
Priveržiamos guminės
plokštelės plieniniams
vikšrams
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Hidraulinių jungčių linijos
(AUX5)
Liuksusinė, audiniu
apmušta sėdynė su
amortizatoriumi
Šildoma „Deluxe“ tekstilės
sėdynė su pakaba ir galvos
atrama
Strėlės saugos vožtuvas
su įspėjimo dėl perkrovos
sistema
Strėlės ir rankos saugos
vožtuvai su įspėjimo dėl
perkrovos sistema

Specialiosios paskirties
rinkinys (priekinio lango
apsauga)
Kaušo vožtuvų (AUX3)
rinkinys
Gylio tikrinimo rinkinys
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