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Svars
Darba masa ar ROPS HVAC kabīni, gumijas kāpurķēdēm,
pretsvaru, standarta 600 mm kausu (223 kg) (SAE J732)

 8919 kg

Tērauda kāpurķēžu papildu svars  16 kg
Additional weight for segmented tracks  74 kg
Papildu masa ar garo kausa kātu  37 kg
Papildu svars pretsvaram  407 kg
Spiediens uz zemi ar gumijas kāpurķēdēm  39.20 kPa

Dzinējs
Ražotājs / modelis  Bobcat D24 – 2,4 L, 97/68 EC Stage V, ar

turbokompresoru
Degviela  Dīzeļdegviela ar īpaši zemu sēra saturu
Cilindru skaits  4
Dzinēja darba tilpums  2392 cm3

Maksimālā lietderīgā jauda (ISO 9249)  48.5 kW
Maksimālais lietderīgais griezes moments (ISO 9249)  248.0 Nm

Hidrauliskā sistēma
Sūkņa veids  Maināma darba tilpuma virzuļsūknis ar piedziņu no

dzinēja, ar spiediena kompensācijas, slodzes jutīgu un
griezes momenta ierobežotāja vadību

Sūkņa jauda  149.00 L/min
Sistēmas atbrīvotais spiediens papildu kontūriem  210.00 bar
Sistēmas atbrīvotais spiediens darba ierīču kontūriem  295.00 bar
Papildu (AUX1) plūsma  95.00 L/min
Papildu (AUX2) plūsma  62.00 L/min

Veiktspēja
Rakšanas spēks, kausa kāts (ISO 6015)  39073 N
Rakšanas spēks, garais kausa kāts (ISO 6015)  35315 N
Rakšanas spēks, kauss (ISO 6015)  55582 N
Gaitas ātrums, mazs diapazons  2.5 km/h
Gaitas ātrums, liels diapazons  4.4 km/h

Pagriešanas sistēma
Izlices pagriešana, pa kreisi  64.0°
Izlices pagriešana, pa labi  61.0°
Pagriešanas ātrums  9.0 RPM

Šķidrumu tilpumi
Dzesēšanas sistēma  9.50 L
Dzinēja eļļošana un eļļas filtrs  9.80 L
Degvielas tvertne  116.00 L
Hidraulikas tvertne  21.40 L
Hidrauliskā sistēma  81.40 L

Vides raksturlielumi
Trokšņa līmenis LpA (ES Direktīva 2006/42/EK)  77 dB(A)
Trokšņa līmenis LWA (ES Direktīva 2000/14/EK)  96 dB(A)
Visa ķermeņa vibrācija (ISO 2631–1)  0.20 ms-2

Roku vibrācija (ISO 5349–1)  0.41 ms-2

Standarta funkcijas
2200 mm buldozerlāpsta
450 mm gumijas kāpurķēde
5 collu displejs
Gaisa kondicionēšana (kabīne ar HVAC)
Automātiskā brīvgaita
Regulējama divpusējas darbības palīghidraulika (AUX1) ar
QC uz PACELŠANAS SVIRAS
Battery disconnect switch
Lāpstas planēšanas funkcija
Izlices un sviras drošības vārsti ar pārslodzes brīdinājumu
Skavas gatavas
Vadības pults bloķētāji
Krūzes turētāji
Divvirzienu sprūds
Divkāršu atloku veltņi
Dzinēja/hidraulikas monitors ar izslēgšanu
Fuel refill pump with auto shut-off
Viengabala ergonomiskie pedāļi

 Pilna degvielas brīdinājuma trauksme
Signāltaure
Hydraulic coupler lines (AUX5)
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
Deluxe auduma amortizēts krēsls ar galvas balstu
Uzglabāšanas nodalījums
Instrumentu kaste
TOPS/ROPS/FOPS kabīne * 1

Divu pārnesumu gaita ar automātisko pārslēgšanu
Augšējās konstrukcijas stiprināšana
LED Work lights front
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) 170.0°
(B) 7225.0 mm
(B*) 7549.0 mm
(C) 7087.0 mm
(C*) 7418.0 mm
(D) 2659.0 mm
(D*) 2964.0 mm
(E) 479.0 mm
(F) 410.0 mm

 (G) 4983.0 mm
(H) 6887.0 mm
(H*) 7115.0 mm
(I) 4537.0 mm
(I*) 4765.0 mm
(J) 2587.0 mm
(J*) 2883.0 mm
(K) 4519.0 mm
(K*) 4859.0 mm

Izmēri

(A) 462.0 mm
(B) 710.0 mm
(C) 1666.0 mm
(D) 2311.0 mm
(E) 2009.0 mm
(F) 4872.0 mm
(G) 2896.0 mm
(H) 6329.0 mm
(H*) 6341.0 mm
(I) 30.0 mm

 (J) 2200.0 mm
(K) 2540.0 mm
(L) 450.0 mm
(M) 622.0 mm
(N) 907.0 mm
(O) 2202.0 mm
(P) 348.0 mm
(P*) 468.0 mm
(Q) 2600.0 mm
(R) 2525.0 mm

Papildaprīkojums
7” skārienjutīgs ekrāns
Garš kausa kāts
Pievienot pretsvaru
Otrā papildu hidraulika
Sasveres sakabes pievadi
(AUX4)
Apsildāms Deluxe auduma
amortizēts krēsls ar galvas
balstu
AM/FM MP3 stereo radio ar
Bluetooth
FOGS komplekts
(aizsardzība pret krītošiem
priekšmetiem)
Gaitas kustības signāls

 Bezatslēgas aizdedzes
komplekts
Bezatslēgas aizdedze
Deluxe
Pievienojama pretsvara
komplekts
Apvalka noteces līnijas
komplekts
Tieši uz tvertnes komplektu
Skava ar AUX1 vārsta
komplektu
Lāpstas slodzes
noturēšanas vārsts
450 mm posmotu
kāpurķēžu komplekts
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Bākuguns
Bīstamo darbu komplekts
(priekšējā vējstikla
aizsardzība)
Kausa vārstu (AUX3)
komplekts
Dziļuma pārbaudes
komplekts

Atpakaļskata kameras
komplekts
50 mm tērauda kāpurķēdes
Rear LED light Kit
Depth Check Kit


