Gumiláncos

Japán megbízhatóság

KOMPAKTRAKODÓ

TL 230

STRAPABÍRÓ és
IGÉNYES
ÉRTÉKÁLLÓ
ÉPÍTŐIPARI
FELHASZNÁLÓK
RÉSZÉRE!

A képek opciókat tartalmazhatnak. Nyomtatás Magyarországon 2012/02

óriási gyártási tapasztalat
végfelhasználó alapú fejlesztés
kifinomult, kezelőbarát vezérlés
egyidőben végezhető műveletek (erő és sebesség csökkenése nélkül)
ritka típusváltási periódus
kiemelkedő teljesítmény, rendkívüli tartósság
széleskörű szerelékválaszték

Motor
Tömeg
Kanál szélesség
Vonóerő
Kanál szakítóerő
Üzemi teherbírás
Billentőterhelés

POWERED ACCESS HUNGARY KFT.

50,1 kW / 67 LE
3.862 kg
1.714 mm
4.130 kg
3.051 kg
735 kg
2.100 kg

Gumiláncos

KOMPAKTRAKODÓ

Japán megbízhatóság

TL 230

Motor
Típus

Yanmar 4TNV98

Teljesítmény (kW/rpm)

50,1 / 2.500

Max. nyomaték (Nm)

243

Hengerek száma

4

Hengerürtartalom (cm )

3.300

3

Elektromos rendszer

12V / 40A

Hidraulika
Nyomás (bar)

206

Szállítás (l/perc)

70

Szállítás (l/perc) “High Flow”

126

Ciklusidő
Emelés - teljes terhelésnél (s)

4,0

Süllyesztés - terhelés nélkül (s)

2,6

Kibillentés - teljes terhelésnél (s)

2,6

Visszabillentés - terhelés nélkül (s)

1,9

Menetelés
Az adatokra vonatkozóan a gyártómű fenntartja a változás jogát.

Menetelő motor

Axiáldugattyús

Hajtás típus

Bolygóműves

Gumilánc szélesség (mm)

320

Lánc felfekvési hossz (mm)

1.390

Talajnyomás (kg/cm2)
Legnagyobb sebesség (km/h)

0,55
7,3 / 10,9

Mászóképesség (°)

30

Kenés és hűtés
Hidraulika rendszer / tartály (l)

58 / 39

Üzemanyag tartály (l)

75

Motorolaj (l)

10,2

Hűtő rendszer (l)

16,5

Széria felszerelések: környezetbarát, kis fogyasztású dízelmotor, motorvédelem,

Méretek

kettős levegőszűrő porleválasztóval, extrém körülményekre tervezett, nagyméretű já-

Maximális bontási magasság a kanálélen

A

mm

3.905

Kanál billentőcsap magasság

B

mm

3.030

Ürítési magasság a kanálélen

C

mm

2.370

csillapított zárt kezelőfülke, légkondicionáló, a fülketetőbe tolható ajtó, rádió, állítha-

Kanál előrenyilás billentéskor

D

mm

730

tó luxusülés, biztonsági öv, megnövelt méretű kapaszkodók, biztonsági gém „stop”

Fordulási sugár elöl a kanálélnél

E

mm

2.080

funkció,fedélzeti ellenőrző és visszajelző rendszer, üzemóra számláló, első és hátsó

Fordulási sugár hátul

F

mm

1.590

munkalámpák, hátrameneti hangjelzés, proporcionális vezérlésű „High Flow” kiegé-

Kanál / talaj zárószög

G

°

30

szítő hidraulika rendszer, 14 pólusú elektromos csatlakozó, ultra könnyű „joystick” ve-

Hosszúság kanélnélkül

H

mm

2.740

zérlés, zárható, vandalizmus ellen védett motortér és üzemanyagtartály, teljesen fém

Hosszúság kanállal

I

mm

3.430

Magasság a fülketetőn

J

mm

2.235

Szélesség - kanál nélkül

K

mm

1.580

Szabad hasmagasság

L

mm

310

Gumilánc szélesség

M

mm

320

Járószerkezet hossza

N

mm

1.850

la, bála villa, ipari megfogó kanál, aszfaltmaró, hómaró, útseprő adapter, fúró adap-

mm

1.714

ter, bontókalapács.

Ajánlott kanál szélessége

rógörgők, gumi-lánctalppal szerelt, delta rendszerű járószerkezet, teljesen hidrosztatikus láncmeghajtás, két sebességi fokozat, ROPS/FOPS, hátrabillenthető, rezgés-

karosszéria, „Heavy Duty” mechanikus gyorscsatoló a szerelékek cseréjéhez, gombnyomással működtethető „úszó” funkció a rakodószereléken, hidraulikus kanálszintezés, 0,39 m³-es homlokrakodó kanál fogak nélkül.
Egyéb felszerelések: Canopy nyitott fülke, körmös kanál, nyitható rakodókanál, raklapvilla, gréder adapter, hó- vagy földtolólap, lézerszintező, többféle takarmány vil-
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