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DIMENSJON R
Dimensjoner i mm 

Generelle egenskaper
Beltegående dumper med hydrostatisk girkasse som har to uavhengige 

kretser med variabel forskyvning aksial stempelpumpe og to hastigheter 
aksiale stempelmotorer. 
- Kontrollene er fullstendig pilotassistert gjennom joystick montert på 
armlenene på den 180 ° roterende førerens sete!. En bestemt elektrisk 
hydraulisk bryter tillater å opprettholde posisjonen til joysticker kontroll i 
korrespondanse med kjøreretningen, mens setet dreies. 
- Gyngende under ruller. Motrotasjon av beltene. - STAGE V turbo diesel 
common rail motor med elektronisk DPF og Murphy diagnostisk system. - 
_Veltebøyle er standard. - Lastekasse med 180° svingbar tipp drevet av 
en svingmotor, styrt av joy-sticks. 
-Allsidig beltevogn som skal brukes i et bredt spekter av applikasjoner 
(transport, kran og pele drivere hovedsakelig), spesielt egnet til å trygt kjøre 
på myk eller gjørmete bakken. Tilgjengelig 2 forskjellige beltestørrelser for å 
redusere bakketrykket og overvinne alle de mest glatte og høyeste 
stigningene. -

Ekstrautstyr 50 mm brede belter - (alternativ med veltebøyle / standard 
med lukket førerhus) Hydraulisk P.T.O. 50 I/min ved 175 bar- High Flow 
80 I/min ved 175 bar - Auto Two Speed - Auto tomgangs justering - 
ryggekamra kamera - Slepekrok. -

KNISKE A
Drifts vekt med bøyle (320 mm/ 450 mm belter
Drifts vekt med lukket lugar (450 mm belter
Nyttelast
Kasse kapasitet toppet: - (SAE-normer) 
                                            - tStrøken
Turbo Diesel motor STAGE V med elektronisk DPF -

ks effekt 7 o
Volum
Sy e

ie ks
jøling

Transmisjon
Aksial stempelpumpe med variabel kubikkkapasitet 
Total kapasitet 
Verktøy girpumpe 
Kapasitet
Maksimalt trykk for kjøring
Maksimalt arbeidstrykk for verktøy 
Hastighet med manuell gir skift (I hastighet / li 
Hastighet med automatisk skift                  

Fett
Styring gjennom uavhengige belter
Beltestramming
Beltebredde
Marktrykk med veltebøyle

Med  belter tom / full lastet
Med 450 mm belter tom / full lastet
Maks stigning ks

VÆSKEMENGDER
Drivstofftank

ulikk

Data, og bilderer ikke bindende og kan endres uten forvarsel.


