S100

Krautuvai
Specifikacijos

Įrenginio projektiniai duomenys
Apvirtimo apkrova (ISO 14397-1)
Projektinė keliamoji galia (ISO 14397-1)
Siurblio našumas
Slėgio šalinimas per greitąsias jungtis
Maks. 2 eigos greitis (SJC valdikliai)
Maks. 1 eigos greitis (rankiniai valdikliai)

Variklis

Markė / modelis
Aušinimas
Didžiausias galingumas 2300 aps./min. greičiu (ISO 14396)
Didžiausias sukimo momentas 1600 aps./min. (ISO 9249)
Cilindrų skaičius
Darbinis tūris
Kuro bakas

Svoriai

Darbinis svoris (su intensyviam eksploatavimui pritaikytomis
padangomis ir 50 colių statybiniu / pramoniniu kaušu)
Gabenimo svoris (su intensyviam eksploatavimui pritaikytomis
padangomis, be kaušo)
Darbinis svoris (su SOLID padangomis ir 50 colių statybiniu /
pramoniniu kaušu)
Gabenimo svoris (su SOLID padangomis, be kaušo)

Valdymo įtaisai

Vairavimas
Keltuvo hidraulinės vertimo ir kėlimo funkcijos
Priekinė pagalbinė hidraulinė sistema (standartinė įranga)

Pavaros sistema
Transmisija

Pagrindinė įranga

„Bobcat“ blokavimo valdymo sistema (BICS)
Rankiniai ir kojiniai valdikliai
Liuksusinė operatoriaus kabina 1
Standartinė sėdynė
Saugos diržas
Apsauginis sėdynės rėmas
„Bob-Tach“ ™ rėmas.
27 x 8,50–15, 6 sluoksnių „Bobcat“ padangos, pritaikytos
intensyviam eksploatavimui
Pagalbinė hidraulinė sistema: kintamas srautas / maksimalus
srautas

915 kg
457 kg
36.00 L/min
20.7 MPa
13.4 km/h
8.2 km/h
Kubota / V1505-T4F-ST5
Skystis
18.2 kW
86.4 Nm
4
1498 cm3
45.00 L
1860 kg
1693 kg
2149 kg
2074 kg
Dviem rankinėmis svirtimis valdoma kryptis ir greitis
Atskiri pedalai
Dešiniosios vairalazdės skersinis judėjimas
Kintamojo srauto tandeminiai hidrostatiniai stūmokliniai siurbliai,
varantys du visiškai reversinius hidrostatinius variklius
Priekiniai ir galiniai darbiniai žibintai
Strėlių atrama
Stovėjimo stabdys
Duslintuvas su kibirkščių gaudikliu
Variklio / hidraulinės sistemos išjungimo funkcija
Automatiškai įjungiamos kaitinimo žvakės
Prietaisai
Garantija: 24 mėn. arba 2000 val. (atsižvelgiant į tai, kuris
apribojimas pasiekiamas pirmiau)

Matmenys

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

3306.0 mm
1878.0 mm
25.0°
167.0 mm
818.0 mm
2262.0 mm
2800.0 mm
26.0°
2084.0 mm

Padargai

Bendrosios paskirties (BP)
kaušai
Bunkeriai su tuštinimo sistema
Dirvos kondicionieriai
Gremžtuvai
Griebtuvai, pramoniniai
Grunto lygintuvai
Kampiniai šepečiai
Karkasiniai kaušai
Kėlimo šakės
Krūmų pjūklai
Kultivatoriai
Palečių keltuvo priedai

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

Plokštieji kaušai
Purvo kaušai
Smulkintuvo priedai
Sniego mentė
Sraigtiniai grąžtai
Sraigtinių grąžtų priedai
Statybiniai / pramoniniai kaušai
Šakiniai keltuvai
Šaknų griebtuvai
Šluotuvai
Verstuviniai plūgai
Žoliapjovės

1. Apsaugos apvirtus struktūra (ROPS), atitinkanti SAE-J1040 ir ISO 3471 reikalavimus bei apsaugos nuo krintančių daiktų struktūra (FOPS), atitinkanti SAE-J1043 ir ISO 3449
reikalavimus, 1 lygis. Liuksusinė operatoriaus kabina – iš vidaus išmušta putplasčiu, su viršutiniu ir galiniu langais, išplėstiniais jungimo laidais, apšvietimu ir įtampos lizdu.

Papildoma įranga

Keičiamo veikimo svirtys (KVS)
Dviejų greičių su trijų tvirtinimo taškų diržu
Prabangi operatoriaus kabina su šildymo funkcija
Amortizuojanti sėdynė iš audinio
Amortizuojanti sėdynė iš viniplasto
Užvedimo nenaudojant rakto sistema, apsaugota slaptažodžiu

Aplinkos duomenys

Triukšmo lygis LpA (ES direktyva 2006/42/EB)
Operatoriaus LpA neapibrėžta
Triukšmo lygis LWA (ES direktyva 2000/14/EB)
Skleidžiamo triukšmo lygis LWA neapibrėžtas
Rankos-plaštakos vibracija neapibrėžta

2633.0 mm
412.0 mm
43.0°
95.0°
1270.0 mm
1731.0 mm
967.0 mm
1167.0 mm

Motorizuota „Bob-Tach™“ sistema
Hidraulinė kaušo padėties nustatymo sistema (su įjungimo /
išjungimo jungikliu)
Atbulinės eigos signalizavimo sistema
28x9-15 patvarios pilnavidurės padangos
Važiavimui keliu skirtas komplektas
Švyturėlis
86 dB(A)
2 dB(A)
96 dB(A)
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