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Standaardkenmerken
1515 mm oriënteerbaar dozerblad
300 mm rubber rupskettingen
Rijfunctie met automatische schakeling
Ondersteunende hydraulica met snelkoppelingen
Functie “zwevend blad”
Cabinelicht
Klemklaar
Controle stand console
Bekerhouder
Bewaking motor en hydrauliek met uitschakelfunctie
Handbediende functie hulphydrauliek en verplaatsing

Claxon
Bediening hydraulische joysticks
Vergrendelbaar opslagcompartiment
Voorziening radio/mp3
Oprolbare veiligheidsgordel
Verende stoel met hoge beklede rugsteun
* TOPS/ROPS-kap
Twee (rij)versnellingen
Werklichten (giek en bovenstructuur)
Garantie: 12 maanden, 2000 bedrijfsuren (naargelang welke het
eerst wordt bereikt)

Gewicht
Bedrijfsgewicht met ROPS-kap 2565 kg
Bijkomend gewicht voor cabine met verwarming 130 kg
Bijkomend gewicht voor stalen rupskettingen 119 kg
Bijkomend gewicht voor lange lepelsteel 10 kg
Bijkomend gewicht toegevoegd tegengewicht 183 kg
Motor
Merk/model Kubota / D1105-E2B-BCZ-2
Brandstof / Koeling Diesel / Vloeistof, pompcirculatie
Boring / Slag 78,0 mm / 78,4 mm
Maximaal vermogen bij 2400 tpm (SAE J1995) 15,5 kW
Maximumkoppel bij 2400 tpm (SAE J1995) 71,2 Nm
Aantal cilinders 3
Cilinderinhoud 1,123 l
Prestaties
Uitbreekkracht met de stand. lepelsteel 15800 N
Uitbreekkracht met de lange lepelsteel 13200 N
Uitbreekkracht met bakcilinder 22200 N
Trekkracht trekstang 30200 N
Gronddruk met de standaard lepelsteel en rubberen
rupskettingen

25,5 kPa

Rijsnelheid laag 2,4 km/u
Rijsnelheid hoog 4,6 km/u
(H) Totale lengte in rijstand, lange lepelsteel 4864 mm
(P) Zwenkvrijheid, achter met extra tegengewicht (zero tail
swing) 

840 mm

(B) Maximaal bereik werkuitrusting, lange lepelsteel 4966 mm
(I) Maximale kiphoogte, lange lepelsteel 3239 mm
(K) Maximale graafdiepte, lange lepelsteel 2890 mm
Hydraulisch systeem
Pomptype Pomp met dubbele uitlaat en variabel verplaatsbare zuiger met

tandwielpompen
Zuigerpompcapaciteit 2 x 28,8 l/min
Tandwielpompcapaciteit 19,2 + 6,5 l/min
Debiet hulphydrauliek 48,0 l/min
Poortontlasting voor giekcircuits 290  Bar
Inhoud vloeistoffen
Koelsysteem 4,6 l
Motorolie en oliefilter 5,1 l
Brandstoftank 34,6 l
Hydraulisch reservoir 14,7 l
Hydraulisch systeem met bak en lepelsteelcilinder ingetrokken,
bak op de grond en dozerblad naar beneden

25,0 l

Bedieningselementen
Besturing Richting en snelheid bediend door twee servodrukgestuurde

hendels of twee pedalen
Hulphydrauliek Elektrische schakelaar op rechterjoystick (linkerjoystick voor

secundaire hulphydrauliek)
Zwenksysteem
Giek verstelhoek links 60°
Giek verstelhoek rechts 60°
Zwenksnelheid 9,3 tpm
Tractie
Breedte rupsketting 300 mm
Klimvermogen 30°

 Werkbereik

(A) 185°
(B) 4553 mm
(C) 4678 mm
(D) 2132 mm

(E) 385 mm
(F) 315 mm
(G) 3246 mm
(H) 4272 mm

(I) 3057 mm
(J) 1809 mm
(K) 2582 mm

Afmetingen

(A) 330 mm
(B) 537 mm
(C) 1456 mm
(D) 1543 mm
(E) 1462 mm
(F) 3345 mm

(G) 1965 mm
(H) 4326 mm
(I) 25 mm
(J) 1515 mm
(K) 2412 mm
(L) 300 mm

(M) 614 mm
(N) 735 mm
(O) 1661 mm
(P) 770 mm
(Q) 1949 mm

Opties
Automatisch stationair toerental
Verwarming (cabine met verwarming)
Lange lepelsteel
Extra tegengewicht
Secundaire hulphydrauliek
Deluxe stoffen geveerde stoel
Veiligheidsklep giek met waarschuwing
overbelasting
Giek- en armveiligheidskleppen met
overbelastingwaarschuwing

AM/FM mp3-stereoradio
Kit FOGS (FOGS = BESCHERMING
TEGEN VALLENDE VOORWERPEN)
(bovenbescherming)
Bewegingsalarm
Stalen rupskettingen van 300 mm
Kit zwaailicht
Linker en rechterspiegelkit
Extra werkverlichtingskit
Brandstoffilter met transparante
waterafscheider

Aanbouwdelen
Grondboor
Slotenbak
Hydraulische breekhamer

Hydraulische klem
Graafbak
Kipbak/spillaadbak
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