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Įrenginio projektiniai duomenys
Apvirtimo apkrova (ISO 14397-1)  1935 kg
Projektinė keliamoji galia (ISO 14397-1)  967 kg
Siurblio našumas  64.70 L/min
Siurblio našumas (su didelio srauto papildoma įranga)  101.10 L/min
Slėgio šalinimas per greitąsias jungtis  23.8-24.5 MPa
Važiavimo greitis (didelio greičio režimu – papildoma įranga)  17.3 km/h
Važiavimo greitis (mažo greičio režimu)  11.8 km/h

Variklis
Markė / modelis  „Bobcat“ / D24
Suderinamumas  97/68 EB, IIIB pakopa
Kuras  Dyzelinas
Aušinimas  Skystis
Galingumas esant 2600 aps./min.  49.2 kW
Sukimo momentas 1800 aps./min. greičiu (SAE J1995
Gross)

 245.0 Nm

Cilindrų skaičius  4
Darbinis tūris  2392 cm3

Kuro bakas  93.70 L

Svoriai
Darbinis svoris  2991 kg
Gabenimo svoris  2692 kg

Valdymo įtaisai
Vairavimas  Kryptis ir greitis reguliuojami dviem rankinėmis svirtimis,

pasirinktine išplėstine valdymo sistema (ACS) arba keičiamo
veikimo svirtimis (SJC)

Keltuvo hidraulinės vertimo ir kėlimo funkcijos  Atskiri pedalai, papildoma i�plėstinė valdymo sistema (IVS)
arba keičiamo veikimo svirtys (KVS)

Priekinė pagalbinė hidraulinė sistema (standartinė įranga)  De�iniojoje vairalazdėje įtaisytas elektrinis jungiklis

Pavaros sistema
Transmisija  Tolygiai keičiami tandeminiai hidrostatiniai stūmokliniai

siurbliai, varantys du pilnai reversuojamus hidrostatinius
variklius

Pagrindinė įranga
Intensyviam eksploatavimui pritaikytos padangos, 10 x 16,5,
10 sluoksnių
Trijų taškų saugos diržas.
„Bobcat“ blokavimo valdymo sistema (BICS)
„Bob-Tach“ ™ rėmas.
CE sertifikavimas
Patobulinta operatoriaus kabina su langais 1

Elektriniu būdu valdoma proporcinė priekinė pagalbinė
hidraulinė sistema
Variklio / hidraulinės sistemos išjungimo funkcija
Amortizuojanti sėdynė su aukšta reguliuojama nugaros
atrama

 Hidraulinė kaušo padėties nustatymo sistema (su įjungimo /
išjungimo jungikliu)
Prietaisai
Strėlių atrama
Stovėjimo stabdys
Apsauginis sėdynės rėmas
Turbokompresorius su aprobuotu kibirkščių gaudikliu
Garantija: 24 mėn. arba 2000 val. (atsižvelgiant į tai, kuris
apribojimas pasiekiamas pirmiau)
Priekiniai ir galiniai darbiniai žibintai

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

Papildoma įranga
Išplėstinė valdymo sistema (IVS).
Keičiamo veikimo svirtys (KVS)
Dviejų greičių sistema
Išplėstinis prietaisų skydas.
Prabangi operatoriaus kabina su šildymo funkcija
Uždara kabina su šildymo, vėdinimo ir kondicionavimo
sistema
Didelio srauto hidraulinė sistema.
Motorizuota „Bob-Tach™“ sistema
Atbulinės eigos signalizavimo sistema

 Švyturėlis
Blyksintis žibintas
Magnetola
Važiavimui keliu skirtas komplektas
Intensyviam eksploatavimui pritaikytos padangos, 10 x 16,5,
10 sluoksnių, su praplatintais kraštais.
Ypatingai nepalankioms eksploatavimo sąlygoms pritaikytos
padangos, 10 x 16,5, 10 sluoksnių
10 x 16,5, „Solid Flex“ padangos
Itin didelio pravažumo padangos, 31 x 12–16,5, 10
sluoksnių.

Aplinkos duomenys
Operatoriaus LpA (98/37 ir 474-1)  87 dB(A)
Skleidžiamo triukšmo lygis LWA (ES direktyva 2000/14/EB)  101 dB(A)
Viso kūno vibracija (ISO 2631–1)  0.70 ms-2

Rankos-plaštakos vibracija (ISO 5349–1)  0.84 ms-2

Matmenys

(A) 3901.0 mm
(B) 1972.0 mm
(C) 24.2°
(D) 185.0 mm
(E) 1082.0 mm
(F) 2657.0 mm
(G) 3378.0 mm
(H) 30.0°
(I) 2319.0 mm

 (J) 3023.0 mm
(K) 828.0 mm
(L) 42.0°
(M) 97.0°
(N) 1727.0 mm
(O) 2024.0 mm
(P) 1374.0 mm
(Q) 1643.0 mm

Padargai
Besisukantis pjautuvas
„Brushcat™“
Betono trupintuvai
Buldozerio mentės
Bunkeriai su tuštinimo
sistema
Cemento maišyklės
Cemento siurbliai
Dėžinės mentės
Dirvos kondicionieriai
Diskiniai pjūklai
Ekskavatoriaus strėlės
Grandininės žoliapjovės
Greideriai
Gremžtuvai
Griebtuvai, pramoniniai
Grioviakasės
Griovių presai
Grunto lygintuvai
Hidrauliniai šakiniai keltuvai
Ilgaplaušiai šepečiai
Įvairūs
Kampiniai šepečiai
Karkasiniai kaušai
Kastuvai
Kėlimo šakės
Kelmų frezos
Kombinuotieji kaušai
Kraštovaizdžio grėbliai
Krūmų pjūklai
Kultivatoriai

 Lazerinė įranga
Maišomieji kaušai
Medžio smulkintuvai
Medžių persodintuvai
Obliaus priedai
Palečių keltuvo priedai
Paskirstytuvai
Paviršiaus frezos
Plieniniai vikšrai
Plokštieji kaušai
Rotaciniai šlifuokliai
Skarifikatoriai
Smulkintuvo priedai
Sniego ir lengvų medžiagų
kaušai
Sniego mentė
Sniego stumtuvai
Sraigtiniai grąžtai
Sraigtinių grąžtų priedai
Statybiniai / pramoniniai
kaušai
Šakiniai keltuvai
Šaknų griebtuvai
Šluotuvai
Trąšų ir grūdų kaušai
Velėnos klotuvai
Verstuviniai plūgai
V formos mentės sniegui
valyti
Vibraciniai volai
Žoliapjovės
„Tilt-Tatch“


