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Įrenginio projektiniai duomenys
Projektinė keliamoji galia (ISO 5998)  254 kg
Apvirtimo apkrova (ISO 8313)  732 kg
Siurblio našumas  45.40 L/min
Slėgio šalinimas per greitąsias jungtis  200.00 bar
Važiavimo greitis atbuline eiga  2.3 km/h
Važiavimo greitis pirmyn  5.6 km/h

Variklis
Markė / modelis  „Kubota“ / D902-E3B
Kuras  Dyzelinas
Aušinimas  Skystis
Galia esant 3 600 aps./min. (ISO 9249)  18.5 kW
Sukimo momentas esant 2 600 aps./min. (SAE J9249)  54.2 Nm
Cilindrų skaičius  3
Darbinis tūris  0.90 L
Kuro bakas  26.50 L

Svoriai
Darbinis svoris  1186 kg
Gabenimo svoris  1109 kg

Valdymo įtaisai
Vairavimas  Viena rankine svirtimi valdoma kryptis ir greitis
Keltuvo hidraulinės vertimo ir kėlimo funkcijos  Rankinė svirtis

Pavaros sistema
Transmisija  Tolygiai keičiami tandeminiai hidrostatiniai stūmokliniai

siurbliai, varantys du pilnai reversuojamus hidrostatinius
variklius

Pagrindinė įranga
Pagalbinė hidraulinė sistema
„Bob-Tach™“
Įrengti tvirtinimo ir kėlimo taškai.
Hidraulinė eigos pavara
Prietaisai
Keliamųjų strėlių blokavimas su rankinio atjungimo
galimybe
Strėlių atrama
Neutraliojo užvedimo tarpusavio blokavimo sistema

 Stovėjimo stabdys
Atgalinės eigos stabdymo skydelis
Duslintuvas su kibirkščių gaudikliu
Pavertimo blokavimo sistema
Guminiai vikšrai: 180 mm
CE sertifikavimas
Garantija: 24 mėn. arba 2000 val., atsižvelgiant į tai, kuris
apribojimas pasiekiamas pirmiau

 

Papildoma įranga
Padargų valdymo komplektas.
Išmetamųjų dujų valymo katalizatorius
Variklio bloko šildytuvas

 Apšvietimo komplektas
Vežimo platforma
Išjungimo komplektas

Aplinkos duomenys
Skleidžiamo triukšmo lygis LpA (ES direktyva 2000/14/EB) 88 dB(A)
Skleidžiamo triukšmo lygis LWA (ES direktyva
2000/14/EB)

 103 dB(A)

Rankos-plaštakos vibracija (ISO 5349–1)  6.15 ms-2

Matmenys

(A) 23.3°
(B) 168.0 mm
(B) 22.0°
(C) 49.6°
(D) 1265.0 mm
(E) 463.0 mm
(F) 114.0 mm
(G) 1807.0 mm
(H) 1246.0 mm

 (I) 1838.0 mm
(J) 2365.0 mm
(K) 2422.0 mm
(M) 82.3°
(N) 863.0 mm
(O) 1395.0 mm
(P) 903.0 mm
(Q) 724.0 mm
(R) 914.0 mm


