מלגזת שדה FD25T-C4WV3
מידות
דגם
יכולת נשיאה
מרכז הכובד

FD25T-C4WV3
 2500ק”ג
 500מ”מ

גובה הרמה
זווית הטיית תורן קדימה/אחורה
מזלג -אורך/רוחב/עובי
טווח בקרה
שלוחה קדמית
שלוחה אחורית
רוחב תורן-רוחב חיצוני של מוטות פלדה
מרווח גחון מינימלי (תחתית השלדה)
ללא/עם מטען
מרווח גחון מינימלי (תחתית התורן) ללא/
עם מטען
גובה מהקרקע של פין אחיזה
גובה מכרית המושב לצד הפנימי של המגן
העליון
אורך כללי (ללא מזלגות)
רוחב כללי
גובה מגן עליון
גובה תורן
גובה תורן מורם

 3000מ”מ
10/12
 1070x122x40מ”מ
 250-1310מ”מ
 586מ”מ
 600מ”מ
 219מ”מ

ביצועים (מ"מ)
רדיוס סיבוב מינימלי
מהירות נסיעה (מטען/ללא מטען)
(קמ"ש)
(מ"מ/שנייה)
הרמה (מטען/ללא מטען)
הורדה (מטען/ללא מטען) (מ"מ/שנייה)
כושר דחיפה מרבי (מטען/ללא מטען)
יכולת נסיעה מרבית במישור משופע
יכולת בלם חניה בשיפוע
מרחק בלימה (מ')
צמיג קדמי
צמיג אחורי
לחץ אוויר בצמיג .קדמי/אחורי
מפשק קדמי /אחורי
גובה מרכז הגלגל מהקרקע עם מטען
גובה מרכז הגלגל מהקרקע ללא מטען
בסיס גלגלים

משקלים

 230מ”מ 215 /מ”מ
 270מ”מ 255/מ”מ
 354.5מ”מ

מנוע
מצבר נפח/קיבול
דגם
יצרן
סל"ד/הספק
מומנט/סל"ד
מס' צילינדרים
קדח/מהלך
נפח

תיבת הילוכים
יצרן
סוג
הילוכים קדמי/אחורי
לחץ הפעלה

 990מ”מ
 3066מ”מ
 1450מ”מ
 2256מ”מ
 2235מ”מ
 4175מ”מ

 3120מ”מ
18/17
620/570
510/450
KN 38
50%
6%
20
12-16.5-12PR
10.0/75-15.3
MPa 0.62/0.55
 1123מ”מ1190 /מ”מ
קדמי  405.5מ”מ
אחורי  385מ”מ
קדמי  370מ”מ
אחורי  350מ”מ
1800מ"מ

משקל עצמי
משקל עם מטען על סרן קדמי
משקל עם מטען על סרן אחורי

 4830ק”ג
 6597ק”ג
 773ק”ג

משקל ללא מטען על סרן קדמי

 2173ק”ג

משקל ללא מטען על סרן אחורי

 2657ק”ג

12/19
S4S
MITSUBISHI
35.3/2250
182/1800
4
 94x120מ”מ
 3.331ל’

תורן בעל שדה ראייה
רחב למפעיל
רוחב תורן 720 :מ”מ

מערכת הרמה
מערכת ההרמה המשופרת
מגבירה את מהירות ההרמה
ב ,25 – 20% -בהשוואה
למלגזות אחרות.
מגן עליון משלושה חלקים
המגן העליון שפותח מורכב
מצד שמאל ,צד ימין ורשת
עליונה .הקבינה יכולה להיות
מותקנת ישירות על מגן
הבטיחות ,לשיפור רב של
היעילות והנוחות.
מערכת היגוי עוצמתית
מערכת ההיגוי ההידראולית
עם חיישני עומס דינמיים
משפרת את יעילות העבודה
ואת האנרגיה הנדרשת,
צריכת הדלק מופחתת ב8%-
בהשוואה למלגזות אחרות.
מערכת עמעם
העמעם בעל נפח גדול יותר
ומבנה פנימי משופר עם בידוד
רעשים משופר מפחיתים
במידה ניכרת רמת הרעש.

מבנה פנימי קומפקטי
חלוקת המבנה הפנימי
הקומפקטי מאשפרת גישה
קלה לצורך תחזוקה ויחד עם
רשת המגן של המנוע מגבירה
את בטיחות המפעיל.

סין
Powershift
2/1
MPa 20

