E35z

Excavators
Specifikācijas

Svars

Darbības rādiuss

Darba masa ar kabīni un kausu (ISO 6016)
Pārvadājamā masa (bez agregāta)
Svara samazinājums, ar atvērto kabīni
Kabīnes papildu svars ar HVAC
Papildu masa ar garo kausa kātu (ar smago pretsvaru)
Tērauda kāpurķēžu papildu svars
Spiediens uz zemi ar gumijas kāpurķēdēm

3499 kg
3335 kg
-118 kg
19 kg
303 kg
130 kg
31.84 kPa

Dzinējs
Ražotājs / modelis
Degviela
Cilindru skaits
Dzinēja darba tilpums
Maximum power @ 2200 rpm (ISO 14396)
Maksimālais griezes moments (SAE)

Kubota / D1703-E4B (Stage V)
Dīzeļdegviela
3
1642 cm3
18.2 kW
97.4 Nm

Hidrauliskā sistēma
Sūkņa veids

Mainīgs darba tilpums, slodzes atkarīgs griezes moments, ar
vienu izeju Sūknis ar zobratu sūkņiem
101.20 L/min
64.00 L/min
20.00 L/min
206.00 bar
179.00 bar

Kopējā hidraulikas jauda
Papildu (AUX1) plūsma
Papildu (AUX2) plūsma
Papildu (AUX1) atbrīvošana
Papildu (AUX2) atbrīvošana

Veiktspēja
Rakšanas spēks, kausa kāts (ISO 6015)
Rakšanas spēks, garais kausa kāts (ISO 6015)
Rakšanas spēks, kauss (ISO 6015)
Vilces spēks
Gaitas ātrums, mazs diapazons
Gaitas ātrums, liels diapazons

20790 N
18010 N
33430 N
34132 N
2.6 km/h
4.7 km/h

(A)
(B)
(B)
(C)
(C*)
(D)
(D*)
(E)
(F)

Values marked with * - Long dipperstick

185.0°
5351.0 mm
5633.0 mm
5230.0 mm
5520.0 mm
2267.0 mm
2324.0 mm
382.0 mm
456.0 mm

(G)
(H)
(H*)
(I)
(I*)
(J)
(J)
(K)
(K*)

3708.0 mm
4804.0 mm
4985.0 mm
3340.0 mm
3521.0 mm
2136.0 mm
2414.0 mm
3117.0 mm
3417.0 mm

(J)
(K)
(L)
(M)
(N)
(O)
(P)
(P*)
(Q)
(R)

1750.0 mm
2468.0 mm
300.0 mm
575.0 mm
795.0 mm
1788.0 mm
875.0 mm
965.0 mm
1841.0 mm
1805.0 mm

Izmēri

Pagriešanas sistēma
Izlices pagriešana, pa kreisi
Izlices pagriešana, pa labi
Pagriešanas ātrums

75.0°
55.0°
8.6 RPM

Šķidrumu tilpumi
Degvielas tvertne
Hidraulikas tvertne

52.00 L
8.30 L

Vides raksturlielumi
Trokšņa līmenis LpA (ES Direktīva 2006/42/EK)
Trokšņa līmenis LWA (ES Direktīva 2000/14/EK)
Visa ķermeņa vibrācija (ISO 2631–1)
Roku vibrācija (ISO 5349–1)

77 dB(A)
94 dB(A)
0.11 ms-2
0.34 ms-2

Standarta funkcijas
1 750 mm buldozera lāpsta
300 mm gumijas kāpurķēdes
Regulējama divvirzienu darbības papildu hidraulika (AUX1)
ar ātrajiem savienojumiem
Akumulatora atvienošanas slēdzis
Lāpstas planēšanas funkcija
Fiksators
Vadības pults bloķētāji
Krūzes turētājs
Divvirzienu sprūds
Dzinēja/hidraulikas kontrolieris ar izslēgšanas funkciju
Saliekami un ergonomiski pedāļi
Pilnas degvielas tvertnes brīdinājuma signāls
Signāltaure

Hidrauliskās kontrolsviras vadība
Mašīnas IQ (telemātika)
Proporcionālā papildu skārienvadība un izlices pagriešanas
hidraulikas vadība
Ievelkamā drošības josta
Sēdeklis ar amortizāciju un augstu atzveltni
Uzglabāšanas nodalījums
TOPS/ROPS/FOPS pārsegs* 1
Divu pārnesumu gaita ar automātisko pārslēgšanu
Virsbūves četru punktu stiprinājums
Ūdens atdalītājs
Darba gaisma (izlice)
Garantija: 24 mēneši vai 2000 darba stundas (atkarībā no tā,
kas iestājas pirmais)

1. Apgāšanās uz jumta aizsardzības konstrukcija (Roll Over Protective Structure, ROPS) — atbilst standarta ISO 3471 prasībām. Apgāšanās uz sāniem aizsardzības
konstrukcija (Tip Over Protective Structure, TOPS) — atbilst standarta ISO 12117 prasībām. Aizsardzības konstrukcija pret krītošiem priekšmetiem (Falling Object
Protective Structure, FOPS) — atbilst standarta ISO 3449 prasībām.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(H*)
(I)

322.0 mm
540.0 mm
1557.0 mm
1647.0 mm
1528.0 mm
3787.0 mm
2074.0 mm
4823.0 mm
4832.0 mm
25.0 mm

Papildaprīkojums
Komforta komplekta kabīne
(amort. sēd. ar auduma
pārkl. un Dlx displ.)
A-SAC komplekts
(sasvēršanas savienojuma
līnijas, Dlx displ.)
Objektu apstrādes komplekts
(vārsti, OWD, celšanas cilpa)
TOPS/ROPS/FOPS kabīne
Garš kausa kāts ar smagu
pretsv.
Tērauda kāpurķēdes
AUX1 tieša atplūde tvertnē
AUX2 hidraulika
AUX1/AUX2/notece uz
strēles
Kausa vārstu (AUX3)
komplekts
Hidr. sakabes pievadi
(AUX5)
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Automātiskā tukšgaita
Bezatslēgas aizdedze
Gaitas kustības signāls
AM/FM MP3 radio
Papildu halogēna lukturi
Gaismas diožu komplekts
Bākuguns
Īpašo pielietojumu komplekts
K/L spoguļi
Skava ar AUX1 vārstu
Klac D un MS03
savienojums
Bobcat hidr. tapu satvērējs

E35z

Excavators
Specifikācijas

Kartera noteces vads
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