“EVOLUTION LINE”

FULL ELECTRIC DUMPER

TCH-R16 FED
FULL ELECTRIC DUMPER

IL GIGANTE BLU

S.p.A.

S.p.A.

MINITRACKED DUMPER
RAUPENTRANSPORTER

Generelle data

Beltegående helelektriske understell (ingen hydraulisk) med
pendel og patenterte utformingen av beltevogn for å sikre et bredt fotavtrykk,
høy stabilitet og utmerket kjørekomfort under alle forhold.
- Elektrisk overføring drevet av to vekselrettere, to elektriske motorer
og to planetgir.
-Kjøring ved bruk to styrespaker med automatisk tilbakestilling
- Alarmknapp og elektriske bremser for å sikre maksimal sikkerhet for føreren.
- Elektrisk motorpumpe med hydraulisk krets for frontlaster og tipping ved hjelp
av inverter
- En elektronisk enhet kontrollerer statusen til maskinen for å unngå tap av
effekt eller skader.
- En fullstendig lading av batteriet er nok for en dags arbeid.
TEKNISKE DATA
Vekt med laster (uten fører)				
Kg
Nyttelast						Kg
Maskin kapasitettoppet (SAE norm)			
m3
		strøken sand/væske			m3
Tank kapasitettoppet (SAE norm)			
m3
		Strøken sand væske			m3
Frontlaster kapasitet				liter
3 tre-fase induksjons motorer med elektronisk kontroll
Elektrisk motor for kjøring				
ant
Nominell effekt for drivmotorer (pr.motor)		
kW/hk
Toppeffekt					kW/hk
Maks rotasjons hastighet				rpm
Volt						V
Maksimal strøm					A
Nominelt dreiemoment 0-1500 rpm			
daN
Elektro motor for servicepumpe
Nominell effekt for drivmotorer (pr.motor)		
kW/hk
Toppeffekt					kW/hk
Maks rotasjons hastighet				rpm
Volt						V
Maksimal strøm					A
Nominelt dreiemoment 0-1500 rpm
Maksimum kjørehastighet				km/t
Maks stigning ved full last				
%
Mark trykk - tom / lastet				
kg/cm2
Beltebredde					mm
Beltestramming					
Service pumpe					type
Mengde						l/min
Maks arbeidstrykk servicepumpe			
bar
Total batteripakke kapasitet				kWh
Antall elementer					ant
Batteri type LiFePO4 lithium-iron-phospate)
Minimum driftstid ved kontinuerlig bruk		
Timer
Gjennomsnittelig batteri levetid (ladesykluser)		
ant
Ladetid ved std. lader
Kjøling
Diagnostikk og kontroll av elektriske system
type

		

Dimmensjoner i mm

Velkommen til et varehus med minimaskiner

700
800
0,550
0,4/0,35
0,5
0,37/0,32
65
2
2/2,72
4/5,44
3000
80
180
4
1,5/2,04
3/6,12
1800
80
100
1,5
4
43
0,2/0,4
180
Skrue/fjær
Gir pumpe
5
160
8
24
4
2000
7,5
Luft
Open Can

