MOTOR GÜCÜ
34,9 kW / 46,8 HP @ 2.800 rpm
ÇALIŞMA AĞIRLIĞI
2.530 kg
ÇALIŞMA KAPASİTESİ
650 kg
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SK
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TEKNİK ÖZELLİKLER
MOTOR

ŞANZIMAN
Tipi

hidrostatik

sağlayacak şekilde geliştirilmiştir.
Sabit kavraşmalı şanzıman, yağ banyosuna batırılmış ağır
hizmet tipi makara zincirleri ile.

uygulamalı yağ banyolu diskler

tabii

ELEKTRİK SİSTEMİ
sistemli elektrik motoru

ÇALIŞMA AĞIRLIĞI

DOLUM KAPASİTELERİ
tankı
şanzıman zincirler

HİDROLİK SİSTEM
Tipi
ks pompa debisi
ks çalışma basıncı
elemanlı tam
hidrolik sistem opsiyon
ks pompa debisi
ks çalışma basıncı

dişli pompa
dak
kontrollü
dak

LODER

elemanlı
Standart kova kapasitesi
ks kaldırma kapasitesi
Palet çatallarıyla çalışma kapasitesi

LASTİKLER
Standart
Opsiyon

geniş taban

KONTROLLER

ÇEVRE

Orantısal
kontroller
Soldaki kol makinanın
hareketlerini kontrol ederken, sağdaki kol iş ekipmanını kontrol
eder Pedal, ataşmanlar için yardımcı devreyi kontrol eder Emniyet
kolları yukarı çekildiği veya operatör koltuğunda olmadığı zaman,
güvenlik sistemi tüm çalışmaları durdurur

Titreşim seviyeleri
Elde kolda
Gövdede

belirsizlik
belirsizlik

WA380-6
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ÖLÇÜLER & PERFORMANS DEĞERLERİ
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STANDART ve OPSİYONEL EKİPMAN
MOTOR
tabii havalandırmalı direk püskürtmeli dizel motor
Alternatö
Akü
Katalitik susturucu
LASTİKLER VE FRENLER
Standart lastikler
Otomatik servis ve park frenleri
Geniş tabanlı lastikler
Airboss lastikler

KABİN
ROPS / FOPS (Class 1) devrilebilir kabin
Göstergeli emniyet kolları
:
- çalışma saati
- LCD yakıt seviye endikatörü
- LCD motor suyu sıcaklık endikatörü
- güvenlik uyarı ışıkları: operatör yerinde,
emniyet kolları indirildi
- diğer pilot lambalar: hava filtre tıkanması, motor yağ basıncı, jeneratör, hidrolik
yağ filtresi, motor ön-ısıtma, park freni,
çalışma lambaları, dönüş sinyalleri
Gaz pedalı

HİDROLİK SİSTEM
Ataşmanlar için yardımcı hidrolik devre
hızlı-değiştirici
versiyon (tahliye hattı ve elektrik bağlantısı ile)
Kova yüzme fonksiyonu
ŞANZIMAN
2 hızlı şanzıman
SERVİS VE BAKIM
Siklon hava ön-filtresi
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AYDINLATMA SİSTEMİ

DİĞER EKİPMAN
Kova otomatik düzeltme
12 V harici güç kaynağı
modüler arka karşı ağırlık (6 parça,
)

ATAŞMANLAR

eri, kapısı (silecekli) ile
ısıtmalı kapalı kabin
Sabit veya kızaklı yan pencereler
12 V dahili güç kaynağı
GÜVENLİK EKİPMANI
Geri-vites alarmı
Korna
Akü ana şalteri
Fırdöndü
Karayoluna çıkış aksesuarları
Arka dikiz aynaları
FOPS class2 kabin

Kaldırma kancaları
Palet çatalları

standart ekipman
opsiyonel ekipman
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