#Műszaki adatok
Modell

M5091

M5111

Motor
Motor típus

3800-TIEF4 (StageIV / DPF+SCR)

Lökettérfogat/Hengerek száma

cm3

Maximális fordulatszám

rpm

Motorteljesítmény (97/68/EC)
Üzemanyag tartály/"AdBlue" tartály térfogat

hp(kw)

3,769 / 4
2,600
95 (71)

113 (84)

l

105 / 12

Hajtómű
Terhelés alatti irányváltó, három tartomány, 6 szinkron, nyomatékváltó

Típus
Fokozatok száma

36 / 36 nyomatékváltóval

Maximális menetsebesség

km/h

40

Tartomány váltó

3 tartomány (H-L-C)
6 fokozat szinkron "Hi/Lo" nyomatékváltóval

Szinkron váltó

Elektrohidraulikus irányváltó terhelés alatti irányváltó

Irányváltó

Többtárcsás, olej kenés-és hűtés

Fő kuplungok
Fék

Hidraulikus működtetésű többtárcsás olaj kenés-és hűtés

4WD kapcsolás

elektro-hidraulikus

Mellső differenciálzár

lcsúszáskorlátozott
automata elektrohidraulikus

Hátsó differenciálzár
TLT
Fordulatszám

540 / 540Eco; vagy 540 / 1,000

rpm

Hidraulika
Szivattyú kapacitás

64 munka +35 kormány, és segédberendezések

l/min

Emelőberendezés

"cat. II" horgos

Emelő berendezés vezérlés
Emelő erő a karok végén

Mechanikus, ( helyzet, erő, és kevert szabályozás
kg

4,100
2 alap; max. 4 opció

Kiadó szelepek száma
Kerékméret

E/H

360/70R24-480/70R34;vagy 320/85R24/-420/85R34 alap, egyéb méretek opció

Méret, és tömeg adatok
Teljes hossz

mm

4,045 súlyok nélkül

Teljes magasság

mm

2,645 ( abroncsozás függő)

Teljes szélesség

mm

2,195 (abroncsozás függő)

Tengelytáv

mm

2,250

Nyomtáv

elől

mm

1,560 – 1,660

hátul

mm

1,440 – 1,790

Fordulási sugár ( fékrásegítés nélkül)

m

Tömeg

kg

4.2
3,420kg súlyok,opciós tételek és feltöltés nélkül, abroncsozás függő

Homlokrakodó
Modell

Magasság

Emelő erő

mm

3,700

3,350

Maximális emelő erő

kg

1,810

1,880

Maximális billentési szög

fok

52

64

24,470

28,780

Maximális emelési magasság, billentő csapnál

Szakítási erő
Eltolás a billentő csap, és a mellső híd között

N
mm

1,433

Kanál hátra billentés

fok

40

Emelési idő

sec

4.2

Leeresztési idő

sec

2.9

Kanál kibillenési idő

sec

2.2

Kanál hátra billentési idő

sec

2.4

2118. Dány, Zöld út 20.
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A Két-Kata Kft-nél mindent megtettünk annak érdekében, hogy a kiadványban szereplő információk pontosak és aktuálisak legyenek, azonban előfordulhatnak
pontatlanságok. A felszereltségek és előírások előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak, ezért vásárlás előtt mindig forgalmazói specifikáció megerősítés szükséges.
A magyar nyelvű kiadványt a Két-Kata Kft. szerkesztette.

