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Géposztály
Billenőterhelés (ISO 14397-1)  915 kg
Névleges üzemi teherbírás (ISO 14397-1)  457 kg
Szivattyú szállítási teljesítmény  36.00 L/min
Biztonsági szelep lefúvónyomás a gyorscsatlakozó hidr.
körnél

 20.7 MPa

Max. haladási sebesség, kétsebességes (SJC vezérlők)  13.4 km/h
Max. haladási sebesség, egysebességes (kézi vezérlők)  8.2 km/h

Motor
Gyártmány / típus  Kubota / V1505-T4F-ST5
Hűtés  Folyadékhűtés
Maximális teljesítmény 2300 f/p fordulatszámon (ISO 14396)  18.2 kW
Össznyomaték 1600 f/p fordulatszámon (ISO 9249)  86.4 Nm
Hengerek száma  4
Lökettérfogat  1498 cm3

Üzemanyagtartály  45.00 L

Tömegadatok
Üzemi tömeg (HD gumiabr., 50 hüvelykes C/I kanállal)  1860 kg
Szállítási tömeg (HD gumiabr., kanál nélkül)  1693 kg
Üzemi tömeg (TÖMÖR gumiabr., 50 hüvelykes C/I kanállal)  2149 kg
Szállítási tömeg (TÖMÖR gumiabr., kanál nélkül)  2074 kg

A gép vezérlése
Jármű kormányzás  A jármű haladási iránya és a sebessége két vezérlőkarral

irányítható
Rakodó hidraulikus billentés és emelés  Külön lábpedálok
Mellső segédhidraulika (alapkivitelben)  A jobboldali kormánykar oldalirányú mozgása

Meghajtó rendszer
Erőátvitel  Fokozatmentesen változtatható szállítású, tandem kapcsolású

hidrosztatikus dugattyús szivattyúk, amelyek két, teljes
mértékben hátrafelé is állítható hidromotort táplálnak

Alapkivitelű jellemzők
BICS Bobcat vezérlés reteszelő rendszer
Kézi- és lábvezérlés
Vezetőfülke, Deluxe  1
Alapkivitelű vezetőülés
Biztonsági öv
Ülésrúd
Bob-Tach™ szerelőkeret
27 x 8.50-15 6-ply, Bobcat nehézkivitelű (HD) abroncsok
Segédhidraulika: változtatható áramlás / maximális áramlás

 Mellső és hátsó világítás
Emelőkar kitámasztó
Rögzítőfék
Szikrafogós hangtompítódob
Motor/hidraulika rendszer leállítása
Automatikusan működtetett izzítógyertyák
Műszerezettség
Garancia: 24 hónap vagy 2000 óra (amelyik előbb
bekövetkezik)

1. A (ROPS) Átforduláskor védő szerkezet - megfelel a SAE-J1040 és ISO 3471 előírásainak; a (FOPS) Lehulló tárgyak ellen védő szerkezet - megfelel a SAE-J1043
és ISO 3449, I. szint előírásainak A Deluxe fülke tartalmazza a belső habszivacs burkolatot, az oldalsó és felső ablakokat, a Deluxe kábelköteget, belső világítást és
elektromos csatlakozó aljzatot.

Külön rendelhető felszerelések (opciók)
SJC Választható joystick vezérlőkaros vezérlés
Két sebesség, 3-pontos biztonsági övvel
Deluxe kezelőfülke fűtéssel
+++Felfüggesztett ülés szövetkárpittal
PVC függesztett ülés
Kulcsnélküli indítás, jelszó lehetőségével

 Hidraulikus működtetésű Bob-Tach™ gyorscserélő
Hidraulikus kanálhelyzet-beállító (kapcsolóval)
Tolatásjelző
28x9-15 nagy igénybevételre méretezett, tömörgumi
abroncsok
Közúti világítás készlet
Forgófény

Környezeti adatok
Zajszint LpA (az EU 2006/42/EK irányelve szerint)  86 dB(A)
A kezelőre ható LpA, bizonytalanság  2 dB(A)
Zajszint LWA (Az EU 2000/14/EC irányelv szerint)  96 dB(A)
Zajszint LWA bizonytalanság  
Kéz-kar vibráció, bizonytalanság  

Méretek

(A) 3306.0 mm
(B) 1878.0 mm
(C) 25.0°
(D) 167.0 mm
(E) 818.0 mm
(F) 2262.0 mm
(G) 2800.0 mm
(H) 26.0°
(I) 2084.0 mm

 (J) 2633.0 mm
(K) 412.0 mm
(L) 43.0°
(M) 95.0°
(N) 1270.0 mm
(O) 1731.0 mm
(P) 967.0 mm
(Q) 1167.0 mm

Szerelékek
Alacsony profilú kanalak
Általános célú (GP) kanál
Bálavillák
Bontókalapács kiegészítők
Bontókalapácsok
Bozótfűrészek
Építőipari / ipari kanalak
Ferde seprűk
Földmozgató kanalak
Fűnyírók
Hóeltakarító tolólapok
Kerekes billenőkonténerek

 Markolóvillás ipari kanalak
Maróekék, talajmarók
Rácsos kanalak
Raklapvilla kiegészítő
felszerelések
Seprűk
Talajegyengetők
Talajfúrók
Talajfúró kiegészítők
Talajjavító-marók
Talajmarók
Többcélú villák
Tuskó kiszedő markolók


