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Svars
Darba svars  5218 kg
Apsildāmās kabīnes papildu svars  112 kg
Kabīnes papildu svars ar HVAC  131 kg
Papildu masa ar garo kausa kātu  229 kg
Papildu svars buldozeram ar garu lāpstu  176 kg
Tērauda kāpurķēžu papildu svars  125 kg
Spiediens uz zemi ar gumijas kāpurķēdēm  30.00 kPa

Dzinējs
Ražotājs / modelis  Kubota V2403-M-DI-TE3B-BC-5
Degviela  Dīzelis
Cilindru skaits  4
Dzinēja darba tilpums  2.43 L
Maksimālā lietderīgā jauda (ISO 9249)  36.5 kW
Maksimālais lietderīgais griezes moments (ISO 9249)  183.0 Nm

Hidrauliskā sistēma
Sūkņa veids  VIENAS IZEJAS MAINĀMA TILPUMA VIRZUĻSŪKNIS

AR ZOBRATSŪKŅIEM
Virzuļsūkņa ražīgums  138.60 L/min
Sistēmas atbrīvotais spiediens darba ierīču kontūriem  250.00 bar
Izlices porta noņemamā pamatne un stieņa gals  290.0 - 290.0 bar
Papildu (AUX1) plūsma  75.70 L/min
Papildu (AUX2) plūsma  45.40 L/min

Veiktspēja
Rakšanas spēks, kausa kāts (ISO 6015)  30993 N
Rakšanas spēks, garais kausa kāts (ISO 6015)  26301 N
Rakšanas spēks, kauss (ISO 6015)  44297 N
Gaitas ātrums, mazs diapazons  2.9 km/h
Gaitas ātrums, liels diapazons  4.6 km/h

Pagriešanas sistēma
Izlices pagriešana, pa kreisi  75.0°
Izlices pagriešana, pa labi  50.0°
Pagriešanas ātrums  9.3 RPM

Šķidrumu tilpumi
Dzesēšanas sistēma  7.60 L
Dzinēja eļļošana un eļļas filtrs  6.30 L
Degvielas tvertne  72.00 L
Hidraulikas tvertne  15.10 L

Standarta funkcijas
1 960 mm buldozera lāpsta
400 mm gumijas kāpurķēde
5 collu displejs
Automātiskā brīvgaita
Regulējama divpusējas darbības palīghidraulika (AUX1)
ar QC uz PACELŠANAS SVIRAS
Battery disconnect switch
Lāpstas planēšanas funkcija
Skavas gatavas
Vadības pults bloķētāji
Krūzes turētāji
Divvirzienu sprūds
Divkāršu atloku veltņi
Dzinēja/hidraulikas monitors ar izslēgšanu
Salokāmi un ergonomiski pedāļi
Pilna degvielas brīdinājuma trauksme

 Signāltaure
Hidrauliskās kontrolsviras vadība
Mašīnas IQ (telemātika)
Proporcionāla ar pirkstiem vadāma papildu hidrauliskā
vadība un izlices pagriešana kompensē hidraulisko vadību
Ievelkamā drošības josta
Izvēles papildu hidrauliskā plūsma
Sēdeklis ar amortizāciju un augstu atzveltni
Uzglabāšanas nodalījums
Instrumentu kaste
TOPS/ROPS/FOPS kabīne * 1

Divu pārnesumu gaita ar automātisko pārslēgšanu
Augšējās konstrukcijas stiprināšana
LED darba gaismas
Garantija: 24 mēneši vai 2000 darba stundas (atkarībā no
tā, kas iestājas pirmais)

1. Pretapgāšanās aizsargkonstrukcija (ROPS) – atbilst ISO 3471 prasībām. Sasvēršanās aizsardzības konstrukciju (TOPS) – atbilst ISO 12117 prasībām.
Konstrukcija aizsardzībai pret krītošiem objektiem (FOPS) – atbilst ISO 3449 prasībām.

Darbības rādiuss

(A) 186.0°
(B) 5983.0 mm
(B) 6361.0 mm
(C) 5843.0 mm
(C*) 6232.0 mm
(D) 2541.0 mm
(D*) 2638.0 mm
(E) 390.0 mm
(F) 547.0 mm

 (G) 4273.0 mm
(H) 5513.0 mm
(H*) 5768.0 mm
(I) 4008.0 mm
(I*) 4263.0 mm
(J) 2485.0 mm
(J*) 2878.0 mm
(K) 3434.0 mm
(K*) 3834.0 mm

Izmēri

(A) 422.0 mm
(B) 627.0 mm
(C) 1659.0 mm
(D) 2004.0 mm
(E) 1784.0 mm
(F) 4300.0 mm
(G) 3045.0 mm
(H) 5561.0 mm
(H*) 5558.0 mm
(I) 24.0 mm

 (J) 1959.0 mm
(K) 2566.0 mm
(L) 400.0 mm
(M) 586.0 mm
(N) 872.0 mm
(O) 2112.0 mm
(P) 1071.0 mm
(Q) 2243.0 mm
(R) 1941.0 mm

Papildaprīkojums
Gaisa kondicionēšana
Garš kausa kāts
Otrā papildu hidraulika
Dlx auduma sēdeklis ar
amortizāciju
Izlices drošības vārsts ar
brīdinājumu par pārslodzi
Izlices un sviras drošību
vārsti ar brīdinājumu par
pārslodzi
AM/FM stereo radio
FOGS komplekts
(aizsardzība pret krītošiem
priekšmetiem)
Celšanas ķēdes komplekts

 Gaitas kustības signāls
Tērauda kāpurķēdes
Bākuguns
Kreisās un labās puses
spogulis
Papildu darba gaismu
komplekts
Gumijas paliktņi tērauda
kāpurķēdēm
Bīstamo darbu komplekts
Hidraulisko
savienotājapskavu līnijas


