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מנוע
הספק ברוטו

הספק נטו
כוח קריעה

כושר הרמה
קיבול הכף

משקל תפעולי

404D - 22 פרקינס
35.7 ק״ו )48 כ״ס( ב-  2,600 סל״ד
33.5 ק״ו )45 כ״ס( ב- 2,600 סל״ד

20.4 קילו - ניוטן
795 ק״ג
0.4 מ״ק

2,950 ק״ג
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קיבולי נוזלי שירות )ליטר(

מיכל דלק

שמן מנוע

מערכת קירור

מאגר שמן הידראולי

סה"כ מערכת הידראולית

מיכלי השרשראות, כ"א
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צמיגים

סוג

גודל

פנאומטי משולב עפר/סלע

10-16.5

משקל תפעולי

2,950 ק"גמשקל תפעולי

מיכל שרשרת

HS 80גודל שרשרת הינע

מערכת חשמל

מתח מערכת

תפוקת אלטרנטור

12 וולט

85 אמפ'
אבזרים אופציונליים

צמיגי עפר

מזלג הרמה

מטף כיבוי

כף עם שינויים

ציוד אופציונלי

כף נפתחת 0.4 מ״ק

כף נפח - 350 - 450 מ״מ

מטאטא הידראולי

ציוד סטנדרטי

כף לשימוש כללי—0.4 מ"ק

מערכת בטיחות משולבת בטוחה

מערכת ניתוק לזרועות הרמה

פנס מהבהב

תא ניהוג סגור כולל מיגון מפני התהפכות וחפצים חיצוניים

מגב פנימי

ROPS, FOPS

ביצועים

עומס ממייט סטטי

עומס נקוב

כוח ניתוק—זרוע

כוח ניתוק—כף

גובה קצה כף בשפיכה

מרחק קצה כף בשפיכה

זווית שפיכת כף

גובה מרבי של פין הכף

זווית קיפול הכף בגובה פני הקרקע

מרווח גחון

זווית נטישה

רדיוס סיבוב לקצה הכף

1,590 ק"ג

795 ק"ג

KN 18.5

KN 20.4

2,220 מ"מ

540 מ"מ

40 מע'

2,923 מ"מ

30 מע'

200 מ"מ

28 מע'

1,800 מ"מ

מערכת הידראולית

סוג מערכת

ספיקה סטנדרטית

לחץ הידרוסטטי—נסיעה

לחץ הידרסטטי—עבודה

סה"כ זמן מחזור העמסה

הרמה                 שפיכה              הורדה )חופשית(

3.9 שניות            1.9 שניות        2.1 שניות

מרכז פתוח

69 ליטר/דקה

350 באר

20.207 באר

7.9 שניות

מנוע

Stage 3A

פרקינס

D404-22

KW 35.7 )48 כ"ס( 2,600 סל"ד

KW 33.5 )45 כ"ס( 2,600 סל"ד

Nm 143 1,800 סל"ד

4

2.2 ליטר

מים

תקן פליטה

תוצרת

דגם

הספק ברוטו

הספק נטו

מומנט מרבי

מס' צילינדרים

נפח מנוע

קירור

המידות במ״מ


