
Rám vozidla
Motor
Předpisy emisí
Počet válců
Zdvihový objem válců (cm3)
Výkon (kW/k) dle 97/68/CE
Počet otáček motoru
Max. točivý moment (Nm)
při otáčkách
Chlazení
Objem nádrže paliva (litry)
Převodovka pojezdu

Vývodový hřídel                                       
Koncovka vývodového hřídele
Spojka převodovky pojezdu
Odpojování pohonu
Hydraulické zdvihací zařízení
Provozní tlak (MPa/bar)
Zdvih břemene (kg)
Řízení
Brzdy

Podlaha
Pohotovostní hmotnost:
s bezpečnostním obloukem (kg)
s kabinou (kg) 
                                     
Standardní výbava                       

Zvláštní výbava

Integrální kyvný rám ACTIO™ • kloubové řízení • pohon obou náprav Quadtrack • reverzibilní systém RGS™ 
Vznětový (diesel) s přímým vstřikováním paliva, s protiběžným vyvažovacím hřídelem
Stupeň 3B
4 - 16 ventilů - turbo
3 769
72 / 98
2 400
330
1 500 ot/min 
kapalinou
50
32 rychlostních stupňů, synchronizovaná: 16 vpřed a 16 vzad se synchronizovaným reverzorem                                                      
Přípustný k silničnímu provozu s max. rychlostí 40 km/h 
Zadní vývodový hřídel, nezávislý 540 / 540E ot/min, elektrohydraulická stupňová spojka synchronizována se všemi stupni                                         
Průměr 1 3/8“ s 6ti drážkami a lehký chod
Hydraulicky ovládaná, nevyžaduje seřizování
Elektrohydraulicky ovládané odpojování pohonu přední nápravy    
3bodový závěs se seřiditelnými rychlospojkami a prodlužovacími podpěrami                                                                                          
16 / 160 
2 400
Hydraulické, s 2 řídicími válci, řízení centrálním kloubem 
Provozní brzdy: vpředu / vzadu hydraulicky ovládané kotoučové brzdy v olejové lázni, nevyžadují seřizování                    
Nezávislá ruční a parkovací brzda: řemenová v převodovce
Uložena na tlumicích prvcích (silentblocích)  

3 050
3 200

Reverzibilita pomocí rotačního centra • uzávěr zadního diferenciálu nebo u obou náprav, elektrohydraulicky ovládaný • hydrau-
lická souprava se dvěma samostatnými hydraulickými čerpadly • seřiditelný volant • seřiditelná zdvihací táhla 
s bočně posunovatelnými rychlospojkami • odpružené a seřiditelné sedadlo • bezpečnostní pásy • bezpečnostní oblouk 
• 3pákové pomocné hydraulické okruhy • výškově seřiditelný tažný hák • přední tažný hák • analogické multifunkční zařízení 
• akumulátorová baterie • zásuvka • bezpečnostní spínač pro reverzor a vývodový hřídel

JPM™ - proporcionální multifunkční joystick • hydraulické zdvihací zařízení vpředu • kabina Star Light s klimatizací a zdvojeným 
střešním oknem, na tlumicích elementech (silentblocích) • horní táhla závěsu a svislá táhla elektrohydraulicky ovládaná, vzadu 
• pevný nosič se šesti závažími, vpředu • elektronická multifunkční přístrojová deska • pneumaticky odpružené sedadlo (elektricky 
seřiditelné) • až 5 hydraulických okruhů vpředu, až s 11 hydraulickými rychlopřípoji 

              Údaje jsou nezávazné a pouze informativní. Konstrukční a kombinační změny zůstávají vyhrazeny v zájmu dalšího vývoje.  
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Prodejce:



 Better performance uphill than a traditional crawler

 Thanks to the traction on 4 independent rubber tracks instead of 2

 No “dumping” effect (the quadtrack follows irregular conformation 
 of the ground)

TO AVOID 
SKIDDING MEANS: 

LOWER FUEL 
COSTS 

TIME 
SAVINGS

SAVING IN 
GROUND DAMAGE 

REPAIRS

MONEY 
SAVINGS

2 •   More load-carrying capacity uphill compared 
 with specialized vehicles

3 •  Less working time

4 •  Less skidding = Lower costs for:
 
 Fuel consumption  
 
 Operator’s working time

 Ground damage repairs


