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Svoriai
Darbinis svoris su ROPS ŠVOK kabina, guminiais vikšrais,
atsvaru, standartiniu 600 mm (223 kg) SAE J732 kaušu

 8919 kg

Papildomas plieninių vikšrų svoris  16 kg
Additional weight for segmented tracks  74 kg
Papildomas ilgos kaušo rankos svoris  37 kg
Papildomas svoris, skirtas naudoti atsvaru  407 kg
Slėgis į gruntą, guminiai vikšrai  39.20 kPa

Variklis
Markė / modelis  „Bobcat D24“ 2,4 l, 97/68 EB V etapo, su

turbokompresoriumi
Kuras  Ypač mažai sieros turintis dyzelinas
Cilindrų skaičius  4
Darbinis tūris  2392 cm3

Didžiausia BENDROJI galia (ISO 9249)  48.5 kW
Didžiausias BENDRASIS sukimo momentas (ISO 9249)  248.0 Nm

Hidraulinė sistema
Siurblio rūšis  Variklio varomas, kintamo darbinio tūrio stūmoklinis

siurblys su slėgio kompensavimo, apkrovos jutiklio ir
sukimo momento ribotuvo valdymu

Siurblio našumas  149.00 L/min
Pagalbinių grandinių sistemos slėgio mažinimas  210.00 bar
Įrengtų grandinių sistemos slėgio mažinimas  295.00 bar
Pagalbinis (AUX1) srautas  95.00 L/min
Pagalbinis (AUX2) srautas  62.00 L/min

Našumas
Kasimo jėga, kaušo ranka (ISO 6015)  39073 N
Kasimo jėga, ilga kaušo ranka (ISO 6015)  35315 N
Kasimo jėga, kaušas (ISO 6015)  55582 N
Važiavimo greitis mažo greičio režimu  2.5 km/h
Važiavimo greitis didelio greičio režimu  4.4 km/h

Antstato sukimo sistema
Strėlės sukimas į kairę  64.0°
Strėlės sukimas į dešinę  61.0°
Sukimo greitis  9.0 RPM

Skysčių kiekiai
Aušinimo sistema  9.50 L
Variklio variklio tepimas ir tepalo filtras  9.80 L
Kuro bakas  116.00 L
Hidraulinis bakas  21.40 L
Hidraulinė sistema  81.40 L

Aplinkos duomenys
Skleidžiamo triukšmo lygis LpA (ES direktyva 2006/42/EB)  77 dB(A)
Skleidžiamo triukšmo lygis LWA (ES direktyva 2000/14/EB)  96 dB(A)
Viso kūno vibracija (ISO 2631–1)  0.20 ms-2

Rankos-plaštakos vibracija (ISO 5349–1)  0.41 ms-2

Pagrindinė įranga
2200 mm buldozerio mentė
450 mm guminiai vikšrai
5 colių ekranas
Oro kondicionierius (kabina su ŠVOK sistema)
Automatinės laisvosios eigos sistema
Reguliuojamas dvigubo veikimo pagalbinis hidraulinis
(AUX1) su QC ant svirties
Battery disconnect switch
Verstuvo kopijavimo funkcija
Strėlės ir svirties apsauginiai vožtuvai su įspėjimu apie
perkrovą
Paruoštas gnybtui
Valdymo pulto fiksatoriai
Pudelių laikikliai
Fiksavimas dviem kryptimis
Dviejų briaunų skriemuliai
Variklio / hidraulikos monitorius su išjungimu
Fuel refill pump with auto shut-off
Vienos dalies ergonomiški pedalai

 Pilno degalų bako įspėjamasis signalas
Garso signalas
Hydraulic coupler lines (AUX5)
Hidraulinės valdymo svirtys
Mašinos IQ (telematika)
Proporcinis liečiamasis pagalbinės sistemos ir strėlės
pasukimo poslinkio hidraulinis valdymas
Įsitraukiantis saugos diržas
Pasirenkamas pagalbinės hidraulinės sistemos srautas
„Deluxe“ tekstilės sėdynė su pakaba ir galvos atrama
Skyrelis daiktams
Įrankių dėžė
TOPS / ROPS / FOPS kabina* 1

Dviejų greičių eiga su automatiniu perjungimu
Viršutinės konstrukcijos fiksavimas
LED Work lights front
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.

Darbo zona

(A) 170.0°
(B) 7225.0 mm
(B*) 7549.0 mm
(C) 7087.0 mm
(C*) 7418.0 mm
(D) 2659.0 mm
(D*) 2964.0 mm
(E) 479.0 mm
(F) 410.0 mm

 (G) 4983.0 mm
(H) 6887.0 mm
(H*) 7115.0 mm
(I) 4537.0 mm
(I*) 4765.0 mm
(J) 2587.0 mm
(J*) 2883.0 mm
(K) 4519.0 mm
(K*) 4859.0 mm

Matmenys

(A) 462.0 mm
(B) 710.0 mm
(C) 1666.0 mm
(D) 2311.0 mm
(E) 2009.0 mm
(F) 4872.0 mm
(G) 2896.0 mm
(H) 6329.0 mm
(H*) 6341.0 mm
(I) 30.0 mm

 (J) 2200.0 mm
(K) 2540.0 mm
(L) 450.0 mm
(M) 622.0 mm
(N) 907.0 mm
(O) 2202.0 mm
(P) 348.0 mm
(P*) 468.0 mm
(Q) 2600.0 mm
(R) 2525.0 mm

Papildoma įranga
7 colių jutiklinis ekranas
Ilga kaušo ranka
Papildomas atsvaras
2 pagalbinė hidraulinė
sistema
Pakreipimo jungties linijos
(AUX4)
Šildoma „Deluxe“ tekstilės
sėdynė su pakaba ir galvos
atrama
AM/FM MP3 stereo radijas
su „Bluetooth“
FOGS (viršutinės apsaugos)
rinkinys
Eigos aliarmas

 Degimo be raktų komplektas
Degimas be raktų „Deluxe“
Papildomo atsvaro
komplektas
Bloko išleidimo linijos
komplektas
Tiesioginio jungimo su
cisterna komplektas
Spaustuvas su AUX1
vožtuvo komplektu
Mentės apkrovą laikantis
vožtuvas
450 mm segmentuotų vikšrų
komplektas
Galinio vaizdo kamera
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Švyturėlio rinkinys
Specialiosios paskirties
rinkinys (priekinio lango
apsauga)
Kaušo vožtuvų (AUX3)
rinkinys
Gylio tikrinimo rinkinys

50 mm plieniniai vikšrai
Rear LED light Kit
Depth Check Kit


