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Motor

Erőátvitel

Méret és tömegadatok

Vezetőfülke

Garancia

Hidraulika rendszer

Fékberendezés

904e+

 Teljesítmény 68 kW (92 HP) / 2200 ford/min

 Névleges fordulatszám 2200 ford/min
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 Hengerek száma /Ürtartalma 4 / 4400 cm

 Kardán teljesítmény 60 kW (82 HP)

 Feltöltés módja turbófeltöltés, interccoler

 Maximális fordulatszám 2360+-25 ford/min

 
Furat / löket 105 mm x 127 mm

 Motor típusa PERKINS / 1104D-44T(3055/2200)

 
Nyomatéktartalék 33%

 
Üzemanyag tartály térfogata 110 l

 
Fajlagos fogyasztás 198 g/kWh 
Forgatónyomaték 393 Nm
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- térfogatárama 48 dm/min 

 

Kihelyezett hidraulika körök száma 2 (4 db gyorscsatlakozó)

 

Tipusa mechanikus vezérlés

  

végén, hidraulikus harmadik pont

 

3 pont függeszték szabalyozása  Helyzet és erőszabalyozás, 

  

valamint ezek kombinációja

 

3 pont függeszték emelőképessége 3000 kg 

 

Hidraulika szivattyú  - maximális nyomása 180 MPa

 

3 pont függeszték Kat. 2, ágyazott golyó az alsó emelőszárak  

 

Legnagyobb hosszúság 4112 mm

 

Tengelytávolság 2327 mm

 

Üzemi tömeg 

 

3380 kg

 

Gumiabroncs méretek - mellső kerekek 320/85R24

  

- hátsó 1500- 1900 mm

 

Nyomtáv - mellső 1500 - 1900 mm

 

Legnagyobb magasság 

 

2720 mm

 

Szabadmagasság 

 

525 mm

 

Pótsúlyok - orrsúly 10 x 30 kg

  

- hátsó kerék 6 x 50 kg

  

- hátsó kerekek 460/85R30

 
Tengelykapcsoló - száraz, kettős működtetésű

 

Mellső hid differenciál zár - önzáró, korlátolt csúszáshatárolt 

Hátsóhíd differenciálzár - mechanikus vezérlésű

 
Sebességváltómű  - típusa CARRARO 506-Up

 

Haladási sebesség - előre/ hátra 1,5 km/h - 31,5 km/h

   
szinkronizált, fokozatváltós

  
- fokozatok elrendezése (E+H) 3 tartomány x 4 fokozat

  
- fokozatok száma (Előre/Hátra) 12 előre +12 hátra

  
- átmérő 11,5" (292 mm)

  
- lamella típusa fémkerámia

 

Hátsó TLT  - motorfordulatszám arányos I  540 ford/min

  

- motorfordulatszám arányos II  540E (750) ford/min

   

- igény szerint 2+1 vezetékes légfék
 

Pótkocsi fék 

 

- 1 vezetékes átmenő légfék
 

Üzemi- és rögzitőfék  - olajban futó tárcsafék

 

légkondicionálóval, rádióval, elektromos szélvédú mosóval és törlővel.

 

Komfortos kivitelű az OECD előírásainak megfelelő, utasüléssel, levegőszűréssel, digitalis 

számított 2 év szavatosságot biztosít, legfeljebb 1500 üzemóra időtartalmra!
A gyártó a vásárlástól napjától számitott 1 év jótállást, valamint a vásárlás napjától   
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