


























TEKNİK ÖZELLİKLER
MOTOR

Nominal Güç

2.000 dev / dak'da 162 kW (217 BG) (SAE J1995, brüt)

Maks. Güç

1.800 dev / dak'da 166 kW (223 BG) (SAE J1995, brüt)

Maks. Tork

1.300 dev / dak'da 105 kgf.m (1.029 Nm)

Silindir Hacmi

7.640 cc (466 inç3)

Silindir çapı ve strok

108 x 139 mm

Kuru değiştirilebilir silindir gömleği

Ayar yapılabilen hidrolik tahrikli fan.

Akü

Sistem voltajı: 24 V

Miktar: 12 V x 2

Kapasite (A): 150 Ah

Marş

24 V / 6,0 kW 

Alternatör 

24 V / 50 A

Patinaj önleyici diferansiyel (ön ve arka)

%45

Titreşim açısı

+/- 12

Fren

Çift devreli çok plakalı ıslak diskler.

Pompa ve akümülatörlü hidrolik işletim.

AKSLAR

Bu şanzıman, dünya çapında mükemmel bilinirliği olan bileşenleri 
temel almaktadır. Yumuşak şekilde vites değiştirme ve seyir yönünü 
ters çevirme sağlayan bir modülasyon sistemiyle donatılmıştır. Ayrıca 
emniyet cihazları, şanzımanı hatalı işlemlerden korur.

Vites ve yön değiştirme, direksiyon simidinin solundaki tek bir kolla 
işletilir. Bir seyir yönü kontrolü de hidrolik kontrol koluna monte edilmiştir. 
(İsteğe Bağlı)

Şanzıman özel bir elektronik cihazla kolaylıkla test edilip 
ayarlanarak, optimum performans ve verimlilik sağlanabilir.

Şanzıman, fren pedalı işletilerek boşa alınabilir, böylelikle hidrolik 
pompaların kullanabileceği güç artırılır.

Bir emniyet cihazı, motorun boşta değilken başlatılmasını engeller.

Tork konvertörü

Durma oranı: 2,845

Maksimum çekiş

18,2 ton

Seyir hızı, km/sa

İleri: 6,5 - 12,0 - 22,5 - 34 (1 - 2 - 3 - 4)

Geri: 6,6 - 12,6 - 23,6 (1 - 2 - 3)

ŞANZIMAN

Yüksek performanslı Doosan DL08'de, 6 silindirli hat içi, yüksek 

basınçlı yakıt enjeksiyon sistemiyle, elektronik kontrollü doğrudan 

enjeksiyon bir araya getiriliyor ve turbo şarjlı hava-hava ara soğutucu 

düşük yakıt tüketimi ve emisyonu sunuyor.

Çok etkili bir ön temizleyici, ana eleman ve güvenlik elemanlı 3 aşamalı 

Hava filtresi

Planet göbek redüksiyonlu ön ve arka akslar en bilinen bileşenlerin 

tabanına eklenmiştir.

Standart olarak takılan ön ve arka patinaj önleyici diferansiyelleri, çekişin 

her durumda optimum olmasını sağlar.

Sinterlenmiş metal fren diskler, disk servis aralıklarını uzatmıştır: 
üç kez artmıştır

Yay kavramalı ve hidrolik olarak serbest bırakılan bir park freni, şanzıman mili 
üzerine monte edilmiştir.

Tam "Power Shift" otomatik şanzıman. Manuel veya otomatik modlarda 
kullanılabilir.

Tip: Tek kademe, mono faz, 

üç eleman














