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Perkins 854F-E34T-IOPU
Dane techniczne
2-kołowa zamiatarka podnośnikowa typu ciągnik-przyczepa wybudowana w systemie modułowym, która ładuje
odpady bezpośrednio na nadwozie skrzyniowe ciągnika.
Silnik:		
		
		
		
		
		
		
		
Automatyczne zatrzymanie silnika:		
Układ chłodzący:		
Osłona silnika:		
Pojemność zbiornika na paliwo:		
Opony:		
Oś koła:		
Prędkość przenoszenia:		
Wspornik:		
Sprzęg:		
Elewator:		
		
Przenośnik taśmowy:		
		
		
Układy hydrauliczne:		
		
		
Pojemność zbiornika na olej
hydrauliczny: 		
		
		
Zdalne sterowanie:		
Pojemność zbiornika na wodę:		
Pompy wody:		
Osłona przeciw pyłowi:		
Światło robocze:		
Światło ostrzegawcze:		
Układ zawieszenia szczotki walcowej:
Układ zawieszenia szczotki bocznej:
Zestaw narzędzi:		
Wymiary:		
		
		
		
		
		
		
		

Perkins 854F- E34T-IOPU, 4-cylindrowy turbodoładowany wysokoprężny,
pojemność skokowa 3 400 cm3, 55,4 kW (75,0 KM) przy 2 200 obrotach
na minutę.
Elektroniczny wtrysk / układ magistrali CAN
wysokoprężny filtr cząsteczkowy NRS
Technologia listwy wtryskowej
Filtr powietrza
Certyfikowana zgodność z normą UE Stage IIIB/IV, EPA Tier 4 Final & MLIT 4
W razie zbyt wysokiej temperatury wody w silniku lub braku oleju silnikowego
Chłodzenie dla wody i chłodnica międzystopniowa
Z osłoną wyciszającą
120 litrów
225/75R 17,5 cali
Układ hamulców pneumatycznych i hamulec postojowy
25 km/godz.
Obsługiwany hydraulicznie góra/dół w celu odłączenia zamiatarki
Zamontowana za pomocą ucha do holowania 40 mm, regulowana wysokość
Gumowe zgrzebła zamontowane na gumowych pasach
Sygnał ostrzegawczy zablokowania elewatora, sygnał akustyczny
Gumowy pas ciągły, długość 3 270 mm / szerokość 700 mm regulowana
prędkość przenośnika ze skrzynki zdalnego sterowania
Aluminiowa pokrywa nad przenośnikiem
Zawory PVG Danfoss
Silniki hydrauliczne Danfoss
Pompa hydrauliczna – 110 l/min.
230 litrów
Kontrola poziomu oleju z automatycznym wyłączeniem silnika przy jego utbytku
Hydrauliczna chłodnica oleju napędzana elektrycznie
Elektryczne z szoferki
1 360 litrów (2 x 680 l) wykonane z czarnej płyty stalowej S 235, łatwy do demontażu
2 szt., pompy membranowe z napędem elektrycznym, wydajność: 14 l/min.
Gumowa osłona, wzdłuż boku
LED światła robocze na szczotkach bocznych z prawej i lewej strony
Światła ostrzegawcze LED, z tyłu po lewej stronie i z przodu po prawej stronie
Układ automatycznego odciążenia szczotek
Układ automatycznego odciążenia lub ręczna regulacja za pomocą korby
Narzędzia do regulacji zamiatarki
Szerokość zamiatania …………..……….... 2 500 – 3 000 mm
Całkowita długość …..……......…………....…7 600 mm
Szerokość (bez szczotek bocznych) …..… 2 260 mm
Wysokość ………………………………....… 3 550 mm
Masa robocza ….…….………................. od 3 800 kg
Dopuszczalna masa całkowita ……………. 6 000 kg
Przybliżony ładunek użyteczny. …………… 2 200 kg
Nacisk ładunku na sprzęg ...........……..…... 890 kg

Farba:
		 Podwozie: szary RAL 7024
			 Zbiorniki na wodę, osłony, podnośnik, przenośnik taśmowy: żółta Sikkens CM434 C5
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Dodatkowe opcje:

•
•
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•
•
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•
•
•
•

z prawej strony z hydraulicznym cylindrem do ciśnienia oraz góra/dół
Dodatkowy zestaw zdalnego sterowania dla ciągnika
Hydrauliczny, wysokociśnieniowy (170 Barów) układ myjący zawierający bęben do nawijania węża z 15-metrowym
wężem i pistoletem pod wysokim ciśnieniem
Uchwyt koła zapasowego montowany na zamiatarce
Hydrauliczna zdalna regulacja kąta nachylenia szczotki bocznej prawej
Hydrauliczna zdalna regulacja kąta nachylenia, lewa szczotka boczna
Dodatkowa prawa szczotka boczna w celu zwiększenia szerokości zamiatania
Dodatkowa lewa szczotka boczna w celu zwiększenia szerokości zamiatania
, prawa strona
Centralny układ smarowania z 32 punktami smarowania
Dodatkowa cena za zbiorniki na wodę wykonane z płyty ze stali nierdzewnej
Hydraulicznie, zdalnie regulowana wysokość elewatora, 200 mm w górę/dół w zależności od warunków zamiatania
Bezprzewodowa radiowa jednostka zdalnego sterowania
Zestaw zimowy do zgarniania śniegu
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Specyfikacje i informacje na temat sprzętu mogą ulec zmianie.
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