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Gewicht
Bedrijfsgewicht met ROPS-kap, rubberen rupsbanden,
tegengewicht en bak:

 2441 kg

Bijkomend gewicht voor cabine met verwarming  130 kg
Bijkomend gewicht voor lange lepelsteel  10 kg
Gronddruk met rubberen rupsbanden  30.20 kPa
Extra gewicht met tegengewicht  183 kg

Motor
Merk / Model  Kubota / D1105-E2B-BCZ-2
Brandstof  Diesel
Aantal cilinders  3
Cilinderinhoud  1123 cm3

Maximaal nettovermogen (ISO 9249)  13.3 kW
Maximaal nettokoppel (ISO 9249)  65.8 Nm

Prestaties
Uitbreekkracht met de lepelsteel (ISO 6015)  15800 N
Uitbreekkracht met de lange lepelsteel (ISO 6015)  13200 N
Uitbreekkracht met bakcilinder (ISO 6015)  22200 N
Trekkracht  30200 N
Rijsnelheid laag  2.4 km/h
Rijsnelheid hoog  4.6 km/h

Hydraulisch systeem
Pomptype  Pomp met dubbele uitlaat en variabel verplaatsbare zuiger

met tandwielpompen
Zuigerpompcapaciteit  28.80 L/min
Debiet hulphydrauliek  48.00 L/min
Auxiliary relief  180.0 bar

Zwenksysteem
Giek verstelhoek links  60°
Giek verstelhoek rechts  60°
Zwenksnelheid  9.3 RPM

Inhoud vloeistoffen
Koelsysteem  4.60 L
Motorolie en oliefilter  5.10 L
Brandstoftank  34.60 L
Hydraulisch systeem  25.00 L

Milieuvriendelijk karakter
Geluidsniveau LpA (EU-richtlijn 2000/14/EG)  77 dB(A)
Geluidsniveau LWA (EU-richtlijn 2000/14/EG)  93 dB(A)
Lichaamsvibratie (ISO 2631-1)  0.40 ms-2

Hand-armvibratie (ISO 5349-1)  1.57 ms-2

Standaardkenmerken
1400 mm dozerblad
250 mm rubberen rupsband
Dubbelwerkende hulphydrauliek
Cabinelicht
Klemklaar
Controle stand console
Bekerhouder
Bewaking motor en hydrauliek met uitschakelfunctie
Handbediende hulphydrauliekfunctie

 Claxon
Bediening hydraulische joysticks
Stoel
Oprolbare veiligheidsgordel
TOPS/ROPS*-kap  1
Twee (rij)versnellingen
Werkverlichting (giek en bovenstructuur)
Garantie: 12 maanden, 2000 bedrijfsuren (naargelang
welke het eerst wordt bereikt)

1. Roll Over Protective Structure (ROPS) (bescherming tegen omrollen) – voldoet aan de eisen van ISO 3471. Tip Over Protective Structure (TOPS) (bescherming
tegen omvallen) – voldoet aan de eisen van ISO 12117.
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(A) 185°
(B) 4678.0 mm
(B*) 4966.0 mm
(C) 4553.0 mm
(C*) 4850.0 mm
(D) 2132.0 mm
(D*) 2135.0 mm
(E) 385.0 mm
(F) 315.0 mm

 (G) 3246.0 mm
(H) 4272.0 mm
(H*) 4473.0 mm
(I) 3057.0 mm
(I*) 3258.0 mm
(J) 1809.0 mm
(J*) 2078.0 mm
(K) 2582.0 mm
(K*) 2890.0 mm

Afmetingen

(A) 330.0 mm
(B) 536.0 mm
(C) 1456.0 mm
(D) 1437.0 mm
(E) 1462.0 mm
(F) 3347.0 mm
(G) 1859.0 mm
(H) 4276.0 mm
(I) 25.0 mm
(J) 1400.0 mm

 (K) 2412.0 mm
(L) 250.0 mm
(M) 614.0 mm
(N) 735.0 mm
(O) 1661.0 mm
(P) 770.0 mm
(P*) 840.0 mm
(Q) 1660.0 mm
(R) 1539.0 mm

Opties
Hydraulische hulpleiding op
arm
Sleutelloze start
Automatisch stationair
toerental
TOPS/ROPS-cabine met
verwarming
Tweede hulphydrauliek
Geveerde stoel (vinyl)
Luxe textiel verende stoel
Veiligheidsklep giek
Giek- en
armveiligheidskleppen

 Bewegingsalarm
Directe teruggave aan tank
Lange lepelsteel met extra
tegengewicht
AM/FM-stereoradio
FOGS-kit (beschermplaat)
Zwaailichtkit
Linker en rechterspiegelkit
Extra werkverlichtingskit
Brandstoffilter met
transparante
waterafscheider
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