S100

Loaders
Specifikācijas

Mašīnas nominālā jauda
Gāzējslodze (ISO 14397-1)
Darba nominālā celtspēja (ISO 14397-1)
Sūkņa jauda
Sistēmas spiediena atbrīvošana caur ātrajiem savienojumiem
Maksimālā divu ātrumu kustība (SJC vadība)
Maks. gaitas 1 ātrums (manuālie vadības elementi)

Izmēri
915 kg
457 kg
36.00 L/min
20.7 MPa
13.4 km/h
8.2 km/h

Dzinējs
Ražotājs/modelis
Dzesēšana
Maksimālā jauda pie 2300 apgr./min (ISO 14396)
Griezes moments pie 1600 apgr./min. (ISO 9249) Gross
Cilindru skaits
Darba tilpums
Degvielas tvertne

Kubota / V1505-T4F-ST5
Šķidruma
18.2 kW
86.4 Nm
4
1498 cm3
45.00 L

Svars
Darba masa (ar HD riepām, 50 collu C/I kausu)
Transportēšanas masa (ar HD riepām, bez kausa)
Darba masa (ar SOLID riepām, 50 collu C/I kausu)
Transportēšanas masa (ar SOLID riepām, bez kausa)

1860 kg
1693 kg
2149 kg
2074 kg

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

3306.0 mm
1878.0 mm
25.0°
167.0 mm
818.0 mm
2262.0 mm
2800.0 mm
26.0°
2084.0 mm

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

2633.0 mm
412.0 mm
43.0°
95.0°
1270.0 mm
1731.0 mm
967.0 mm
1167.0 mm

Aprīkojums

Vadības ierīces
Mašīnas vadība
Iekrāvēja hidrauliska sagāšana un pacelšana
Priekšējā palīgierīce (standarta)

Virziens un ātrums vadāmi ar divām rokas svirām
Atsevišķi pedāļi
Labās puses stūres sviras sānu kustība

Piedziņas sistēma
Transmisija

Mainīgas padeves tandēma hidrostatiskie virzuļsūkņi, kas
piedzen divus reversējamus hidrostatiskos motorus

Standarta funkcijas
Bobcat bloķēšanas kontroles sistēma (BICS)
Manuālā un kāju vadība
Vadītāja kabīne Deluxe 1
Standarta sēdeklis
Drošības josta
Sēdekļa aizsargs
Bob-Tach™ rāmis
27 x 8.50-15, 6–kārtu, Bobcat lielas slodzes riepas
Papildu hidraulika: maināmā plūsma/maksimālā plūsma

Darba gaismas, priekšējās un aizmugurējās
Pacelšanas sviras atbalsta ierīce
Stāvbremze
Dzirksteles aizturošais trokšņu slāpētājs
Dzinēja/hidrauliskās sistēmas izslēgšanās
Automātiski darbināmas kvēlsveces
Mērinstrumentu panelis
Garantija: 24 mēneši vai 2000 darba stundas (atkarībā no tā,
kas iestājas pirmais)

Augsnes uzlabotāji
Celtniecības/rūpnieciskie
kausi
Drupinātāja papildaprīkojums
Drupinātāji
Krūmgrieži
Kultivatori
Ķīpu dakšas
Leņķa slotas
Palešu dakšu piederumi
Pamata satvērēji
Pašizgāzēja piekabes
Planētāji

1. Pretapgāšanās konstrukcija (ROPS) — atbilst SAE-J1040 un ISO 3471 prasībām; konstrukcija aizsardzībai pret krītošiem priekšmetiem (FOPS) — atbilst SAE-J1043
un ISO 3449 prasībām, I līmenis. Kabīnē Deluxe ietilpst kabīnes iekšējais polsterējums, jumta un aizmugures logi, Deluxe piederumu vadu komplekts, jumta
apgaismojums un elektrības kontaktligzda.

Papildaprīkojums
Izvēles vadībsviras (SJC)
Divu ātrumu ar 3 punktu jostu
Delux operatora kabīne ar apsildi
Atsperots auduma sēdeklis
Atsperots vinila sēdeklis
Iedarbināšana bez atslēgas, izmantojot paroles funkciju

Power Bob-Tach™
Hidrauliskā kausa pozicionēšana (ieskaitot ON (iesl.) / OFF
(izsl.) slēdzi)
Atpakaļgaitas brīdinājums
28 x 9-15 īpaši izturīgas cietās riepas
Ceļa komplekts
Bākuguns

Vides raksturlielumi
Trokšņa līmenis LpA (ES direktīva 2006/42/EK)
Operatora LpA mainīga
Trokšņa līmenis LWA (ES direktīva 2000/14/EK)
Trokšņa līmenis LWA, mainīgs
Rokas-plaukstas vibrācija, mainīga

86 dB(A)
2 dB(A)
96 dB(A)
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Plaša pielietojuma dakšas
Satvērēji, rūpnieciskie
Skrēperi
Slaucītāji
Sniega lāpstas
Spraišļu kausi
Universālais kauss
Zāles pļāvēji
Zema profila kausi
Zemes/asfalta urbja
piederumi
Zemes/asfalta urbji
Zemes kausi

