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Svars
Darba svars  5930 kg
Papildu masa ar garo kausa kātu  23 kg

Dzinējs
Ražotājs / modelis  Bobcat/D24
Degviela  Dīzeļdegviela
Cilindru skaits  4
Dzinēja darba tilpums  2392 cm3

Maksimālā lietderīgā jauda (ISO 14396)  42.5 kW
Maksimālais lietderīgais griezes moments (ISO 14396)  204.0 Nm

Hidrauliskā sistēma
Sūkņa veids  Dzinēja piedziņas virzuļsūknis ar dalāmu korpusu un divi

dzinēja piedziņas zobratu sūkņi
Sūkņa jauda  180.30 L/min
Papildu plūsma  52.50 L/min
Sistēmas atbrīvotais spiediens 3. papildu kontūram  226.00 bar
Sistēmas atbrīvotais spiediens 2. papildu kontūram  235.00 bar

Veiktspēja
Rakšanas spēks, kausa kāts (ISO 6015)  27459 N
Rakšanas spēks, garais kausa kāts (ISO 6015)  24517 N
Rakšanas spēks, kauss (ISO 6015)  41188 N
Vilces spēks  32362 N
Gaitas ātrums, mazs diapazons  10.0 km/h
Gaitas ātrums, liels diapazons  30.0 km/h

Pagriešanas sistēma
Izlices pagriešana, pa kreisi  80.0°
Izlices pagriešana, pa labi  50.0°
Pagriešanas ātrums  9.4 RPM

Šķidrumu tilpumi
Dzesēšanas sistēma  11.20 L
Dzinēja eļļošana un eļļas filtrs  9.20 L
Degvielas tvertne  118.00 L
Hidraulikas tvertne  95.00 L
Hidrauliskā sistēma  148.00 L

Vides raksturlielumi
Trokšņa līmenis LpA (ES Direktīva 2006/42/EK)  75 dB(A)
Trokšņa līmenis LWA (ES Direktīva 2000/14/EK)  98 dB(A)
Visa ķermeņa vibrācija (ISO 2631–1)  0.56 ms-2

Roku vibrācija (ISO 5349–1)  0.54 ms-2

Standarta funkcijas
Izlices un strēles slodzes fiksācijas vārsts
Buldozera lāpstas drošības vārsts
Pilnībā regulējama gaisa kondicionēšana
Apsildāms sēdeklis ar amortizāciju un augstu atzveltni
Uz priekšu/uz aizmuguri regulējamas konsoles
Stūres statnis ar regulējamu leņķi
Sekundārā papildu hidraulikas līnija (pagriežama
cauruļvadu sistēma)
Ar pirkstiem vadāma papildu hidrauliskā vadība
Vadības pults bloķētāji
Hidrauliskās kontrolsviras vadība
Divu ātrumu kustība
Slēdzams uzglabāšanas nodalījums
Signāltaure

 Darba gaismas
Ievelkamā drošības josta
TOPS/ROPS kabīne 1

Vadi rotējošajai bākugunij
Pārslodzes brīdinājuma ierīce
Saulessargs
Divi atpakaļskata spoguļi kreisajā un viens labajā pusē
Elektriskais degvielas iepildīšanas sūknis
Automātiskā brīvgaita
Garantija: 24 mēneši vai 2000 darba stundas (atkarībā no
tā, kas iestājas pirmais)
7 collu Deluxe ekrāns
Hidraulisko savienotājapskavu līnijas

1. Apgāšanās uz sāniem aizsardzības konstrukcija (TOPS – Tip Over Protective Structure) atbilst ISO 12117 prasībām

Darbības rādiuss

(A) 180.0°
(B) 6108.0 mm
(B) 6400.0 mm
(C) 5888.0 mm
(C) 6190.0 mm
(D) 2448.0 mm
(D) 2464.0 mm
(E) 421.0 mm
(F) 202.0 mm

 (G) 4686.0 mm
(H) 5976.0 mm
(H) 6170.0 mm
(I) 4324.0 mm
(I) 4510.0 mm
(J) 2805.0 mm
(J) 3115.0 mm
(K) 3495.0 mm
(K) 3795.0 mm

Izmēri

(A) 500.0 mm
(B) 980.0 mm
(C) 1935.0 mm
(D) 2100.0 mm
(E) 1678.0 mm
(F) 4260.0 mm
(H) 6120.0 mm

 (J) 1920.0 mm
(J) 2290.0 mm
(K) 2950.0 mm
(L) 1600.0 mm
(O) 1980.0 mm
(P) 1650.0 mm

Papildaprīkojums
Garš kausa kāts
Dubultie riteņi ar 2290 mm
buldozera lāpstu

 Trešā papildu hidraulikas
līnija (satvērējkausa
cauruļvadi)


